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Kommunalt frisklivssenter
Kulturprisen 2013 til Einar Høystad
Tekst: Eskil Solberg foto: Anne Vestad

Einar Høystad - årets kulturprisvinner i Ringebu
Kommune. Helt fortjent sier vi, uventa mener
prisvinneren selv.
«Det kom uventa,» sier Einar, «men det var veldig
hyggelig.» Denne karen har gjennom et helt liv hatt
utrolig mange jern i ilden. Her leser du om noe av
det Einar har vært med på.

Gudbrandsdøl og verdensborger
Han er en ekte gudbrandsdøl, men samtidig litt av en verdensborger.
Einar behersker flere språk og har vært på de fleste kontinent. Nylig feiret
han sin 70 årsdag. De fleste av disse åra er tilbrakt i dalen, men han har
også et snaut tiår i utlendighet. Født og oppvokst på Sperre gård på
østsida av Lågen.
Etter barne og ungdomsår på gården falt det naturlig å fortsette med
utdanning innen landbruk. I 1969 ble han uteksaminert som sivilagronom
fra Norges Landbrukshøgskole på Ås.

Bistandsarbeid i Sør-Amerika, Afrika og Asia
Fra 1969 til 1972 arbeidet han på Statskonsulentkontorene under
Landbruksdepartementet. Deretter gikk turen ut i verden i u-hjelpens
tjeneste, først til Mexico, deretter Brasil og til slutt Madagaskar.

Fra det FN-overvåkede valget i Kambodsja etter at Røde Khmer hadde mistet
makten. Jeg var en av seks norske valgobservatører der. Bildet er fra Pursat i
Kardemommefjellene.

Leder’n
Vi ser rett som det er utsagn som peker på
endringer i folks livsstil. I spissformulert form
kan det sies at ungdom i dag «råtner på fot».
Karakteristikken passer selvsagt ikke på alle,
langt der i fra. Heldigvis. Noen er fysisk aktive
som aldri før, og mange deltar i ulike idrettslig
virksomhet. Samtidig er det en kjensgjerning
at vårt gode liv, med materiell velstand,
endrede vaner og bedre tilrettelegging på
ulike vis, har medført en mindre fysisk utfordrende hverdag for de fleste
av oss, både på arbeid og i fritida. Økt bruk av tid foran skjerm fører til
mer passivitet, enten det er foran tv-skjermen eller på data. Parallelt
med dette ser vi at kostholdet endres, noe som bidrar til å forsterke
virkningene av mindre fysisk aktivitet.
Perspektivene er urovekkende hvis utviklingen fortsetter. En ting er
dårligere fysiske forutsetninger for å utføre verneplikten i Forsvaret. Det
er dokumentert. Hva blir de langsiktige konsekvensene for samfunnet,
og kan vi se på denne utviklingen uten å foreta oss noe grunnleggende
annerledes? Hvordan blir belastningene gjennom arbeidslivet? Vi ser i
dag at en del unge sliter med å stå i arbeid, f eks allerede som lærlinger.
Hvor mange vil kunne stå i fysisk arbeid fram til pensjonsalderen?
Hvordan blir mulighetene for å ha en meningsfylt og aktiv alderdom
når den tid kommer? Hva med forutsetningene for å gjennomføre
svangerskap og fødsel på normal måte og ta seg inn igjen etterpå? Vil
vi oppleve stadig flere sykmeldte gravide? Mange spørsmål kan stilles,
og det er god dekning for de fleste av dem.
Ny folkehelselov trådte i kraft fra 2012, og slår fast at «kommunen
skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer». Den enkelte person har selv ansvaret for
egen helse. Samtidig vil det offentlige måtte vie folkehelse større
oppmerksomhet framover, og utforme aktive tiltak for å støtte opp
under det personlige ansvaret.
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Ringebu kommune har vært fysak-kommune i mange år, har
vært folkehelsekommune siden 2008, og har frisklivssentral.
Kommuneplanens samfunnsdel fra 2008 har helse som ett av
fokusområdene, og fysisk aktivitet står sentralt. Planen er under
revisjon. Kommunestyret har nylig vedtatt etablering av frisklivssenter
i Fåvang sentrum. Det er grunn til å berømme kommunestyret for en
tydelig og spenstig satsing, innenfor det som kanskje er vår største
samfunnsutfordring framover.
Datoen 1. februar 2013 ble en merkedato. På denne dagen tiltrådte
det en folkehelseperson både i Midt-dalen og i Lillehammer-regionen
(inkl. Ringebu). Prosjektstillingen som er opprettet i Midt-dalen, i
et spleiselag mellom regionrådet og kommunene, er delt mellom
idretten og kommunene. For kommunene er det viktig å bruke
ressursen til et systemmessig løft i barnehager og skoler. Det er mye
tilrettelagt fysisk aktivitet i barnehager og skoler i dag. Det er likevel
behov for å ta et sterkere grep i forhold til utfordringene, med fokus
på kompetanse og veiledning, bevisstgjøring og tilrettelegging i
mange fag, utprøving av ny metodikk og ulike aktiviteter og stunt.
Undersøkelser viser at økt fysisk aktivitet har positivt dokumenterte
virkninger i forhold til utfordringer knyttet til teoretiske kunnskaper,
stress, mobbing og sosiale relasjoner hos barn og unge. Etter den
3-årige prosjektperioden bør kommunene stå sterkere til å løfte
arbeidet videre selv. Folkehelserådgiveren i Sør-Gudbrandsdalen har
et bredere fokus på hele folkehelseområdet, og er en viktig ressurs
inn mot planlegging og utforming av kommunal virksomhet. Ringebu
kommune er heldig som kan nyte godt av begge ressurspersonene i
videre utvikling av kommunen.
Jeg ønsker dere alle trivelige og aktive dager i Ringebu!
Ha en fin sommer!
Per H. Lervåg
rådmann

Redaksjon:
Anne B. Vestad, Ringebu Skysstasjon, tlf. 61 28 47 00
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
Hans Dalberg, Ringebu Markedsforening
Eskil Solberg, Ringebu Markedsforening

Forsidefoto: Erik Hagen
Utforming og produksjon: Mammut Reklame AS

Einar har vært ansatt i en rekke organisasjoner, der han har bidratt med
sin ekspertise innen landbruksutvikling. Han har vært innom blant andre
FAO, NORAD, Asia-banken, diverse FN-organisasjoner og flere private
hjelpeorganisasjoner. Språk har han hatt lett for og han forstod med en
gang nytten av å lære seg språket dit han reiste: «Jeg lærte meg spansk,
fransk og portugisisk. Det var en spennende tid, men jeg har vært heldig
og opplevde aldri dramatiske hendelser.»
Gårdbruker i 20 år
Mot slutten av 70-tallet ble faren, som drev gården hjemme i Ringebu, syk
og Einar slo seg igjen ned i dalen og tok over Sperre. Reisevirksomheten
opphørte ikke av den grunn. Einar har hatt kortere og lengre perioder i
utlandet helt fram til 2000. Han har hatt oppdrag i over 30 land. Gårdsdrifta
ble hovedbeskjeftigelsen for Einar fra 1978 til 1996. I nesten 20 år har
han drevet med blant annet avl på svin og besetningen hadde status som
foredlingsbesetning. Det vil si at gården forsynte andre gårdsbruk i Norge
med avlsdyr av prima kvalitet. I tiden som gårdbruker var Einar svært aktiv
i landbrukets og bygdas organisasjoner og han hadde lederverv i mange
av dem, også på fylkes- og landsplan.
Arbeid med asylsøkere
Selv om det internasjonale engasjementet ikke førte Einar ut i verden
igjen etter 2000, har Einar benyttet sin kulturelle kompetanse,
medmenneskelighet og kjennskap til andre kulturer også i høy grad i
Ringebu. Siden 2008 har han arbeidet med asylsøkere, i hovedsak barn
og unge som har blitt plassert i Gudbrandsdalen. «Min oppgave har vært
å hjelpe til med integreringen av de som har fått innvilget asyl, og legge
til rette for arbeidstrening og aktiviteter til søkerne som har kommet til
mottaket i Ringebu», forteller Einar.
Ringebu Natur
Einar har også bedrevet utvikling innen naturbasert reiseliv i kommunen:
«I 2002 ble jeg leder av prosjektet Ringebu Natur. Dette skulle legge til
rette for at grunneiere i kommunen kunne nyttiggjøre seg naturressurser
som jakt, fiske og utleie av hytter og seterhus på en bedre måte. Vi
hadde støtte fra Innovasjon Norge i fem år, deretter har aktiviteten blitt
drevet i egen regi. I og med at jeg nå er 70 år, så er vi på utkikk etter en
etterfølger.»
Utvikle eiendom
Også som eiendomsutvikler har Einar utmerket seg i Ringebu. Lindstadkvartalet stod til forfall for noen år siden, han mente noe måtte gjøres:
«Jeg syntes dette var ille, så jeg fikk med meg noen gode venner i et forsøk
på å utvikle kvartalet og fylle denne delen av Vålebru med ny aktivitet.»
Selskapet de opprettet til dette formålet heter Vaala Eiendom. Lindstadkvartalet er gjenreist som en aktiv del av forretningslivet i sentrum.
Dessuten er det bygget 18 leiligheter i Vålebrua og på Lundjordet på
Fåvang.

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50
BRANN: 110
Brannstasjon (informasjon): 61 05 09 00

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

Stiftelsen Ringebu Prestegard
Når nå Einar har fått kulturprisen, er det engasjementet for kultur, historie
og medmennesker som kommer i sentrum. Det prosjektet som har tatt
mest av Einars tid de siste åtte åra, er som leder av Stiftelsen Ringebu
Prestegard. Tidligere kulturprisvinner Einar Nagell-Erichsen opprustet
Prestegarden og fylte den med kunstmalerier av Jacob Weidemann. I
2006 tok Ringebu kommune, Historielaget (hvor Einar også er leder) og
Soknerådet over stafettpinnen. Ønsket var å fortsette driften av Ringebu
Prestegard som et senter for kunst og kultur, og vedlikeholde denne
unike, fredede gården. «Å kjøpe Prestegarden var enkelt», sier Einar,
«utfordringa var å drive gården på en forsvarlig måte.» Dette er imidlertid
den åttende sesongen de går i møte og i 2012 gikk Prestegarden med
overskudd.
Når Ringebu-Postens utsendte er innom Prestegarden, er Einar og
Anders A. Fretheim i full gang med å inspisere omlegginga av taket
på Vognskjulet. «Denne jobben er kostnadsregnet til ca.kr. 300 000,»
forteller Einar. Neste prosjekt er skifte av taket på sørsida av Drengstua.
I alt består gården av fem bygg, hvorav fire er fredet, og 12 mål med tun
og hage. «Vi er mange som bidrar med tid og ressurser,» fortsetter Einar.
Det er nedlagt en stor innsats fra frivillige og fra venneforeningen. De
som har brukt mest tid, er hagegruppa som har restaurert hageanlegget.
I tillegg er det en gruppe som har ansvaret for plenklipping, og en gruppe
som bidrar med økonomien.
Historielagsleder
Til slutt er Einar ivrig etter å fortelle om historielaget. Der har han vært
leder i 10-12 år, et lag med 620 medlemmer. Det produseres hvert år ei
årbok som heter «Hemgrenda», og i fjor ble arbeidet med «Seterhistorie
for Ringebu» avsluttet.
Neste prosjekt blir et verk
på 8 - 9 bind med historien
om garder og slekter i
grendene i kommunen,
som Halvor Aaby skriver.
Første bind om Venabygda
kommer til jul!
Einar sier at det mest
overraskende han kom
bort i, var å bli leder i
Ringebu sokneråd, der
de bl.a. klarte å finne et
system for videreføring
av De internasjonale
sommerkonsertene
i
Ringebu stavkirke. Einar
har gjort en betydelig
innsats for kulturlivet i
kommunen, og det er
tydelig at 70-åringen vil
ha like stort engasjement for kunst, kultur og medmennesker i åra som
kommer. RingebuPosten gratulerer årets kulturprisvinner Einar Høystad.

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
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Ringebu har sammen med Øyer og Lillehammer
brukt mye tid i vinter for å få Oslo til å velge vår
region som samarbeidspart i arbeidet med en
søknad om å få arrangere Vinter-OL i 2022.

Norefjell var med som alternativ for de alpine øvelsene mye lenger enn vi
trodde. Dette gjorde at vår region måtte vise langt større engasjement og
entusiasme for å bli valgt, og bidro til å samle kreftene i regionen. Årets
WorldCup i Kvitfjell viste på ny at vår region leverer prikkfrie arrangement
i verdensklasse selv under vanskelige værforhold. Dette viste at Kvitfjell
kan levere det ekstra som skal til for å nå helt fram med en søknad. Et
OL i Oslo med alpine øvelser og bob/aking lagt til Kvitfjell, Hafjell og
Hunderfossen vil utløse store investeringer og ny vekst i vår region. Det
vil gi oss varige investeringer i anlegg og infrastruktur, og på ny sette
Lillehammer-regionen på verdenskartet. Målet er at vi 31. juli 2015
skal høre IOC-lederen si: «The desision is Oslo!». En stor utfordring på
vegen fram dit er folkeavstemningen i Oslo nå til høsten. Jeg håper våre
hytteinnbyggere med stemmerett i Oslo bruker den til å si ja til store,
nødvendige anleggs- og infrastrukturinvesteringer, og ja til en idretts-,
kultur- og folkefest landet trenger! Vi andre kan bidra ved å være med å
bygge entusiasme for OL-søknaden.

Etter påske hadde Ringebu besøk av juryen for Statens pris for attraktivt
sted. Over 300 steder var foreslått til prisen. Bare fem kom til finalen, og
der var Ringebu med! I skrivende stund vet vi ikke resultatet, men bare det
å komme til finalen er en stor seier. Det viser at vi har gjort noe i Ringebu
som blir lagt merke til. I sommer kommer forhåpentligvis gangbrua over
Våla på plass, og vi kan gi Landsbyen Ringebu et ytterligere løft. På
Fåvang vil det i år bli gjort store utskiftinger av vann og avløpsnettet i
sentrum. Ny reguleringsplan for Fåvang sentrum er under arbeid, og når
den er vedtatt står sentrumsforskjønnelse der for tur.
Når dette skrives har jeg nettopp vært i Oslo og tatt imot Europarådets
utmerkelse for godt lokalt styresett. Ringebu var eneste kommune i
landet som fikk denne utmerkelsen i år! Dette forplikter. I begrunnelsen
for tildelingen ble det vist til det arbeidet vi gjør i prosjektet Styring og
ledelse. Dette har vi brukt mye tid på i vinter. Politikere, administrasjonen
og tillitsvalgte har sammen prøvd å finne bedre rutiner og arbeidsmåter
for å sikre god styring av kommunen. Målet er å gjøre det mere
interessant å være politiker i Ringebu, og mere attraktivt å arbeide i
Ringebu kommune. Begge deler er viktige for å kunne gi innbyggerne
gode tjenester og utvikle et godt lokalsamfunn. Europarådets utmerkelse
må vi ta som et bevis på at vi er på rett veg. Jeg vil benytte anledningen til
å takke alle som har bidratt i prosjektarbeidet for den glød og entusiasme
som er vist. Ikke minst fortjener kommunestyret ros for stort engasjement
i saken.
Sommeren står for døra, og jeg vil oppfordre alle til å støtte opp om det
som skjer i bygda vår. Ringebu er i år vertskap på Maihaugen St.Hanskvelden. Ta gjerne turen dit, og få med deg Queen-konsert med Fåvang
musikkforening og solist Frank Mathisen. Sommerutstillingene i Ringebu
Prestegard fortjener også et besøk eller to.
Jeg ønsker alle en god sommer!
Erik Odlo
ordfører

Ringebu kommune har fått utmerkelse for
innovasjon og lokaldemokrati
Tekst: Gro Li Sletvold. Foto: Amel Konjhodzic

Ringebu kommune har som 5. kommune i Norge fått
Europarådets utmerkelse for innovasjon, godt styresett og
lokaldemokrati. «Kommunen makter å se på seg selv med et
selvkritisk blikk, satser på utvikling og fortjener heder», sier
kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
På vegne av statsråden, som leder priskomiteen, delte politisk rådgiver
Anja Hjelseth ut prisen til ordfører Erik Odlo under Kommunedagene
2013.
Kommunene som var med i vurderingen har blitt vurdert etter tolv prinsipp
i Europarådet sin strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå.
Prinsippene handler om at kommunen legger til rette for rettferdige valg,
representasjon og deltakelse. De handler også om at kommunen har
effektiv drift, at etiske hensyn blir ivaretatt, at kommunen er innovativ,
og at kommunen støtter opp om og arbeider for menneskerettigheter
og kulturelt mangfold. Kommunal- og regionaldepartementet og
KS samarbeider om å sette strategien ut i livet i Norge.

I komiteens vurdering står det at Ringebu kommune holder en god norsk
standard når det gjelder demokrati- og forvaltningspraksis på de fleste
områdene. På noen områder utmerker kommunen seg også særskilt.
Komiteen trekker fram det brede omstillings- og utviklingsprosjektet
«Styring og ledelse» som kommunen har satt i gang. Kommunen scorer
også høyt på innovasjon.
Kommunen selv ved formannskapet, kommunestyret, innbyggerne
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gjennom Innbyggerundersøkelsen 2010 og en ekspertkomite har vurdert
situasjonen for lokaldemokrati og lokal styring.
«Dette er et nytt virkemiddel som fremdeles er under utprøving. Gjennom
å måle seg opp mot de tolv prinsippene for godt lokaldemokrati, kan
kommunene finne sine sterke og svake sider. Det vil bidra til utvikling av
lokaldemokratiet i den enkelte kommune. Dette er bra for innbyggerne og
kan også inspirere andre kommuner», sier Navarsete i en pressemelding
fra departementet.

Kommunalt frisklivssenter
Tekst: Berit Aarnes

Kommunalt frisklivssenter har vært
drøftet mange ganger i Ringebu, første
gang i 2008. I februar 2013 godkjente
formannskapet en kontrakt mellom Fåvang
eiendom AS og Ringebu kommune om leie
av PRIX-bygget i Fåvang sentrum. Horten
Hus er i gang med å bygge om og renovere
bygget. Bygget skal stå klart 1. august og
vil framstå ganske så annerledes enn det
har gjort tidligere.
Frisklivssenteret skal være klart for oppstart
rundt 1. september. Når kommunen velger
å satse på et slikt senter er det som ledd i
folkehelsesatsningen. Det skal derfor være
noe mer enn et vanlig treningssenter. Det
er viktig å ha et tilbud for alle, uansett
fysisk form. Det skal spesielt satses på de
som i dag er lite fysisk aktive. Vi vet at det
er en ekstra stor helsegevinst hvis disse blir
mer aktive.
Det vil bli et eget rom med godt utvalg av
treningsapparater fra nybegynnere til de
som vil løfte jern. En gruppetreningssal vil ha tilbud om treningsgrupper
på dagtid og kveldstid. Det blir også en spinningsal med 20 sykler. Ringebu
kommune samarbeider med Friskis&Svettis som utdanner instruktører og
som skal ha spinningtreninger flere ganger i uken. Det blir mulig for andre
grupper, lag og foreninger å låne spinningsalen og gruppetreningssalen.
Friskis&Svettis skal flytte de treningene de har på Fåvang skole til det
nye senteret.
Det skal ansettes en person i 100 % stilling som daglig leder/
frisklivsveileder. En frisklivsveileder følger opp personer som trenger hjelp

til å legge om livsstilen sin. Senteret inneholder også 4 behandlingsrom.
Her håper vi å få inn privat fysioterapeut, kiropraktor eller lignende. Det er
viktig å ha et fagmiljø for å knytte til seg og beholde flinke fagfolk.
Senteret skal være betjent alle hverdager, noe på dagtid og noe på
kveldstid. Det skal monteres et elektronisk nøkkelkortsystem som gjør
at alle som er medlemmer, kan låse seg inn når sentret ikke er betjent.
Frisklivssenteret vil ha egen hjemmeside med informasjon om treninger,
kortpriser m. m. Vi ønsker alle velkommen innom for en titt og for
informasjon om tilbudene som finnes der ved oppstart i september.

Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening
Bygging av ny E6: Store muligheter for lokalt næringsliv
Tekst: Per Morset

Endelig er det klart: Det kommer ny E 6 på hele
strekningen Elstad – Otta. Arbeidene på første
etappe, Frya – Vinstra, er i ferd med å starte opp.
Til høsten settes det i gang på Vinstra – Sjoa, og
når disse parsellene er ferdigstilt, kommer så
Elstad – Frya og Sjoa – Otta.
I første rekke handler dette om trafikksikkerhet og
framkommelighet. Men det må også fokuseres på
næringsutvikling. Hva kan lokalt næringsliv få ut av prosjektet og den
nye vegen?
Først et lite historisk perspektiv: I 1849 ble Hovedplan for Hovedveiens
Omlægning gjennom Gudbrandsdalen vedtatt. På grunnlag av den ble
det i løpet av ca. 25 år bygd ny, ”flat” veg gjennom Gudbrandsdalen.
Denne traseen har stort sett vært brukt siden, med en del omlegginger
(for eksempel ved Krekke, forbi Fåvang kirke og Fåvang sentrum, gjennom
Vålebrua og over Fryasletta).
Vegprosjektet er en stor investering, kalkulert til 6 – 7 mrd. kr. Med bakgrunn i hva andre store utbyggingsprosjekter har kastet av seg, mener vi at
15 – 20 % av investert beløp skal bli igjen lokalt, dvs. i størrelsesorden 1
mrd. kr. Noe vil gå til firmaer og arbeidsfolk som deltar i byggeprosjektet,

noe går til leverandører av varer og tjenester til byggherre, entreprenører
og arbeidsfolk.
Men minst like viktig er det langsiktige potensialet: At lokalt næringsliv
bygger kompetanse og styrke til å konkurrere om arbeid og leveranser
etter at E 6 er bygd, også utenfor regionen. Så må kommunen gjøre alt
den makter for å legge til rette for vekst og knoppskyting i næringslivet,
og at folk som jobber i prosjektet slår seg ned her for godt. Det kommer
mange ressurspersoner. Tenk om 10 av dem slo seg ned i kommunen og
startet egen virksomhet!
Næringsforeningen har satt i gang et prosjekt under tittelen ”Kulturvegen”. Det dreier seg om å gjøre nåværende E 6 attraktiv som alternativ
kjørerute for de som ikke har det så travelt. Her er det oppnevnt lokale
arbeidsgrupper, bl.a. i Fåvang og Vålebru.
Ny E6 blir gående utenom Vålebru sentrum. Dette kan bety mindre impulsstopp fra E 6-trafikken. Nå må Vålebru fortsette den gode trenden
som tettstedet er inne: Satsing på kvalitetsbutikker og høgt servicenivå.
Det blir attraktive arealer i Åmillom og til dels Tollmoen. Disse må brukes
til å utvikle tilbud som tettstedet mangler, ikke etableringer som underbyr eksisterende forretninger i sentrum. Erfaringer viser at tettsteder kan
utvikle seg positivt etter at gjennomfartsveger er omlagt, hvis en satser
riktig.
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Linåkertunet – flott og snart ferdig
Tekst: Per Kristian Simengård. Foto Mammut Reklame

Den største byggesaken som Ringebu
kommune noen gang har gjennomført,
nærmer seg slutten. Siste byggetrinn
og utomhusanlegg skal stå ferdig til
fellesferien.
Utbygginga omfatter til sammen 6660
m2 bruksareal, fordelt på 4660 m2
nybygg og 2000 m2 rehabilitering/
ombygging.
Første byggetrinn ble tatt i bruk i oktober
2011, og består i hovedsak av et nytt
D-bygg i to etasjer. Det inneholder 32
omsorgsleiligheter, og er tilrettelagt for
aldersdemente. Leilighetene er fordelt
på 4 bofellesskap med 8 leiligheter
rundt eget fellesareal med kjøkken,
spiseplass og sittegrupper. Alle enheter
har uteplass og det etableres egne
avskjermede sansehager.
Andre byggetrinn består av et nytt
C-bygg i 3 etasjer, samt rehabilitering
og ombygging av de eldste delene
av eksisterende bygg. Nybygget C-bygget er ferdig og utsikten kan nytes for fullt
inneholder 21 korttids-/rehabiliteringsplasser. Avdelingene for korttid og I eksisterende bygg A og B er det gjort rehabilitering og ombygging. Bl.a.
rehab har eget fellesareal med kjøkken, spiseplass og sittegrupper med er kjøkkenet renovert, og for hjemmebasert omsorg og terapeutisk enhet
fin utsikt. I avdelingen for rehabilitering er det eget rom for pårørende i er kontorer pusset opp.
tillegg til legekontor, medisinrom og laboratorium. I kjelleretasjen blir det
nytt vaskeri med nødvendige rom for lager og tøybehandling. I tillegg Prosjektet var under planlegging i 4 år før byggeperioden på 3 år. Det
blir det renholdsentral, rom for avfallshåndtering, hjelpemiddellager, innebærer en omlegging av sjukeheimen fra å være en tradisjonell
vaktmesterrom og nytt arkiv – alle rom med hensiktsmessig og mye nytt sjukeheim til å bli en aktiv behandlende institusjon med mye større fokus
utstyr. Arbeidsforholdene blir derfor vesentlig bedret for mange ansatte på individuell behandling og opptrening. Dette gjør at Ringebu ligger godt
i det nye bygget. Sikkerhetsmessig er bygningsmassen oppdatert med an med tilrettelegging i forhold til samhandlingsreformen med utvidet
ansvar og nye oppgaver for kommunene. Brukere som har varig pleie- og
alarmsystemer og adgangskontroll for trygg og hensiktsmessig drift.

Visste du at ....

Visste du at ....

SKOLE OG TURORIENTERING I NÆRMILJØET

Første helga i høstferien arranger Ringebu-Fåvang Håndballklubb
Gjensidige Håndballskole i Ringebuhallen, jenter og gutter 6. – 13. år
Det er i utgangspunktet plass til ca. 50 deltagere. For påmelding følg
med i oppslag på skolene.

Orienteringsgruppa legger ut 10 poster på Kjønnåskartet, 10
på Hånnåkampkartet på Fåvang og 10 poster ved skolen i
Venabygda.
Kart kan hentes på sportsbutikker i Ringebu og Fåvang, og
Nærbutikk Venabygd fra 8.mai. Kartet er gratis. Postene vil henge
ute til 15.september.

TURORIENTERING VENABYGDSFJELLET
15 poster blir lagt ut på Venabygdsfjellet fra 15.juni til 15
september. Opplegget blir solgt på sportbutikkene i Ringebu og
Fåvang, Rondevegen og Lundes Turisthandel på fjellet.
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Skoleturnering 3. og 4. klasse alle skoler i Ringebu
I løpet av oktober måned skal Ringebu-Fåvang Håndballklubb atter
en gang stå som arrangør av skoleturnering for alle 3. og 4. klassinger
kommunen. Nærmere info kommer på skolene.

omsorgsbehov vil få dette i tilrettelagte omsorgsleiligheter. Omleggingen
gjør at Ringebu kommune kan gi bedre tjenester til flere brukere innen
samme kostnadsramme
som tidligere, og uten
at dette medfører økte
kostnader for den enkelte
bruker. Prosjektet er
godkjent for tilskudd til
sjukeheimsplasser
og
omsorgsleiligheter
fra
Husbanken.
I forhold til forprosjektet
er omfanget utvidet, da
det i løpet av utbyggingen
er
avdekket
forhold
ved bygningsmasse og
tekniske anlegg som
krevde tiltak. Eksisterende
lokaler er oppgradert,
Fra fellesareal på en av avdelingene i D-bygget

vegger er isolerte og dører skiftet. Ventilasjon og elektriske anlegg
er oppgradert, og nytt nødstrømsaggregat og komplett varmeanlegg
med energibrønner og varmepumpe er installert. I prosjektperioden
er tilskuddet gjennom Husbanken økt med 13 mill. kr, noe som betyr
tilsvarende mindre lånebehov. Momskompensasjon i prosjektet er blitt
betydelig høyere enn anslaget i økonomiplanen, og finansierer i stor grad
alene tilleggsbevilgning som er vedtatt for prosjektet.
Vi mener Ringebu kommune kan være stolte av dette prosjektet. Det er å
håpe at den gode og positive stemningen fra byggefasen nå videreføres i
drift og bruk av Linåkertunet.

Lyse og praktiske rom

Visste du at ....
Hvert år slippes det ca. 20.000 sauer og 350 storfe på utmarksbeite
i Ringebu kommune. Og hver sommer får kommunen inn meldinger
om sau som har gått seg
fast i ulovlig oppsatte
gjerder eller under terrasser
og verandaer som ikke er
forsvarlig sikret. Dette gir
store lidelser for dyrene som
setter seg fast. Vi minner
om Lov om dyrevelferd,
som sier at du som hytteeier er ansvarlig for at bygninger, gjerder
og andre innretninger er satt opp og holdes ved like slik at ikke
dyr utsettes for fare. Provisoriske strømgjerder som ikke er koblet
til strøm blir fort en felle for sau. Det samme gjelder terrasser og
verandaer med åpning under, hvor sauen kommer seg inn – men
ikke ut igjen.

Et typisk beboerrom i D-bygget

Visste du at ....
Trimtilbud for eldre i Ringebu kommune byr på.
Eldretrim: Kaupanger, hver onsdag kl. 11.00.
Eldretrim: Fåvangkroa hver fredag kl.11.00.
Seniorsvømming: Ringebu ungdomsskole hver onsdag kl. 18.00.
Seniordans: Kaupanger hver onsdag kl. 16.00.
LHL gåtrim: Hver torsdag kl.11.00. Oppmøte ved Jarle`s blomster.
Gåturer: v/Tur-Trim gruppa i Idrettslaget. Hver torsdag Kl.18.00.
Oppmøte annenhver gang I Ringebu v/Anni`s pølsemakeri og
fotballbana på Fåvang.

Tenk på beitedyrene, og sjekk om det er «dyrefeller» på
eiendommen din neste gang du er på hytta
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Omorganiseringsprosessen innen Helse og
Omsorg
Tekst: Arild Kongsrud

I 2 år har det blitt arbeidet aktivt med omorganisering av helse og omsorg i
Ringebu Kommune. Dette innebærer en omstrukturering fra ledelsesnivået
til opprettelsen av tildelingskontoret. Ny organisering ble vedtatt høsten
2011. Første ledd i endringene skjedde i høst da tildelingskontoret startet
opp. Kontoret består av konsulent for funksjonshemmede, en sykepleier
i delstilling, og rehabiliteringskoordinator, også i delstilling. Alle har vært
ansatt i kommunen fra før. Hensikten med kontoret er å skille mellom
forvaltning og tjenesteyting. De tre ansatte er Eva Barkenæs, Ingrid Kjos
Braastad, og Mona Mjøen.
Den neste delen av omorganiseringen skjedde 1. mars i år. Da ble
ledelsesnivået omorganisert. Det ble endret til fra 5 til 3 tjenesteledere,
med 6 avdelingsledere og 6 fagledere. Nye tjenesteenheter er
Linåkertunet, helse og mestring og hjemmetjenester. Linåkertunet består
av heldøgns omsorgsboliger tilrettelagt for demente. Helse og mestring
består av korttids rehabilitering og helsesenteret. Hjemmetjenester består
av hjemmetjenestene sør og nord samt J.o.b.a. Dette inkluderer også
Ringebu eldresenter og miljøterapitjenesten. Hjemmetjenestene yter
tjenester i hele kommunen. Denne omorganiseringen skal bidra til en
enhetlig ledelse og mer helhetlige tjenester, og bedre ressursutnyttelse
i organisasjonen.
I tillegg er det høsten 2012 gjennomført en drifts- og ressursanalyse.
Denne ble utført av Rune Devold AS på bestilling fra kommunestyret.
Rapporten forteller at det er gode tjenester i Ringebu, men gir samtidig
uttrykk for behov for endringer i tilbudet for å møte fremtidens behov
innen helse og omsorg. Rapporten viser at kommunen har rause tjenester.
Ringebu bruker 22 % mer på ressurser innen helse og omsorg enn
landsgjennomsnittet. Rausheten skyldes at kommunen er for topptung
i omsorgstrappa. Dvs. vi yter for dyre tjenester som for eksempel
heldøgnsomsorgplasser til for mange. Det er flere årsaker til det, men
en av dem er at vi ikke har nok sentrumsnære boliger som er egnet for
eldre med bruk av hjemmetjenester. Vi blir nødt til å bygge mer robuste
og fleksible tjenester, basert på større turnuser og bruk av ressurser der
det er behov, når det er behov. Det tydeliggjør behovet for å åpne opp
mer imellom de ulike områdene, og bli sterkere på tvers i organisasjonen.
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I prosessen har det blitt arbeidet mye med å forberede den siste delen
av omorganiseringen som skjer høsten 2013. Denne delen dreier seg om
selve omorganiseringen av tjenesteytingen. Det vil si nye turnuser etter
inndeling av de nye tjenesteområdene. I forbindelse med dette har det
vært nedsatt en egen gruppe som har sett på og utredet ulike modeller for
hvordan vi kan løse dette. Denne gruppen har bestått av avdelingsledere,
fagledere, turnusansvarlig, plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Bredden
i gruppen ble valgt for å sikre en best mulig prosess rundt dette.
I tillegg til dette, har vi lagt ut ønskelister på alle arbeidsplasser, slik at
alle ansatte kan få en mulighet til å komme med ønsker om endring
av arbeidsplass. Det vil selvsagt være styrt av kompetanse- og ressursbehovet ved tjenesteområdene først og fremst. Målet er å ha dette på
plass i første delen av sommeren.
Etter at byggeperioden er ferdig på Linåkertunet, vil tjenestelederne
ha kontor ved den nye hovedinngangen. Samlokaliseringen av
tjenestelederne gjøres for å tilrettelegge for best mulig samhandling og
koordinering av tjenestene. Avdelingslederne er 100 % administrative, og
skal ha felles møtearenaer for å dra veksler på hverandre, samtidig som
de skal arbeide for likhet for de ansatte. Faglederne skal også ha 40 %
administrativ tid. Dette for å sikre faget innen tjenestene, drive veiledning
og internundervisning, og sikre faget på tvers av områdene.
Selve omorganiseringen av områdene finner som sagt sted i høst. Det vil
ikke si at vi er ferdige med omorganiseringen på det tidspunktet. Det er
da det på mange måter starter. Vi vil arbeide med dette videre fremover,
og ting vil falle på plass etterhvert. Fra 2014 vil vi blant annet foreta
endring ved Linåkertunet fra sykehjemsdrift til heldøgnsomsorgsplasser
tilrettelagt for demente. Dette endrer ikke kvaliteten på tilbudet, men
beboerne vil bli betraktet som hjemmeboende. Dette gjelder for 32
plasser. Kortids-/rehabavdelingen vil forbli en institusjon. Det vil også
innebære store endringer for en del ansatte.
Planleggingsprosessen er kommet langt. Det arbeides med ulike temaer
i ulike grupper som er nedsatt. Det er ett omfattende arbeid som skal
settes ut i livet, men vi har stor tro på at dette skal være med å bidra til
gode, robuste og fleksible tjenester for innbyggerne i Ringebu i fremtiden.

Trim og toppturer i Ringebu
Tekst Rolf Morken foto Inge Asphaug

Ringebu kommune har som kjent rike turmuligheter, og Ringebus
befolkning har mer og mer forstått å ta disse i bruk. Turer i skog og mark
og til fjells, gir rekreasjon mange sårt trenger i en hektisk hverdag. Enda
mangler det en del på merking av stier og råk. Dette er et omfattende og
tidkrevende arbeid som det jobbes med og som krever et felles løft.
Ringebu kommune har mange fjelltopper/høgder som turmål, og dette er
blitt mer og mer populært.
Tur- og Trimklubben har siden 2006 plassert postkasser på forskjellige
topper/høgder i kommunen. I starten i 2006 var det 7 postkasser. Dette er
nå øket til 10 turmål. Det er ikke bare trimmere fra Ringebu kommune som
går på toppene våre. Turister og ikke minst hyttefolk, benytter seg av den
muligheten fjellet og naturen gir, til å komme seg ut. Totalt er det 15440
som har skrevet seg inn i bøkene våre det siste året. Muen har størst
besøk. I fjor var det hele 4 162 som hadde registrert seg. Tilsvarende tall
i 2006 var henholdsvis 4 787 og 2 012. Trimmerne er flinke til å si ifra til
leder/sekretær når bøkene er fullskrevne, så vi kan bytte disse.
Nytt i 2011 var opplegg med toppturer for barn i barnehage og skole i
Ringebu kommune. For å bli premiert måtte de gå opp på minst 5 av 10
topper. 65 klarte denne bragden. Av skolebarna var det 19 elever som
entra 8 topper eller flere.
En oppsummering av sesongen 2012 viser at 66 unger opp til 16 år,
igjen har klart kravene for premiering. Premien i likhet med i 2011, var
ryggsekker. Denne gang sponset av Kiwi i Ringebu. I tillegg fikk alle
sitteunderlag sponset av Fysak, og alle fikk pins med motiv av Muen, i
bronse. De voksne satte rekord i 2012 med 78 som entret minst 8 av 10

topper. I 2011 var tallet 39. Premien her er en glasstallerken fra Magnor
med motiv fra dyrelivet.
Tur - og Trimklubben arrangerer også som kjent kvelds- og søndagsturer,
som de har gjort siden starten i 1989. Det er med andre ord 25-års
jubileum i år. Trimkarusellen blir sendt ut til alle husstander i kommunen
før sesongen starter først i
mai. For 2012 var det også
her stor økning av deltagere.
For 2012 fikk vi innført
registreringskort som i
tillegg til å bli kopiert på
baksiden av Trimkarusellen,
også blir sendt ut til skolene
i Ringebu. Trimkarusellen blir
også lagt ut på en del steder
i kommunen. Hver enkelt
leverer dette kortet tilbake
til leder i Ringebu- Fåvang
Turklubb innen 15. oktober.
Da bytter vi også bøker på
alle toppene. Registreringen
gjelder fra høst til høst.
Vi ønsker alle og tur og god
sommer!
Vennlig hilsen
Ringebu Fåvang tur- og trimklubb

Ringebuskaterne
Av Raymond R. Halvorsen

Etter å ha arrangert ”På 2 & 4 hjul” under torghandelen i Ringebu, fikk
mange klar beskjed om at dette var et kjempeartig arrangement for både
barn og ungdom i Ringebu. Spørsmålet hvorfor ikke Ringebu hadde en
skatepark, meldte seg fort opp som et tema, og hvorfor ikke? Et styre for
Ringebu-skaterne ble raskt etablert. Styret består av Nils Arne Jørgensen,
Geir Pålsøygaard, Lars Harsheim og undertegnede. Styret

Forslag på skatepark i Ringebu

for Ringebu-skaterne har i løpet av året hatt styremøter og møter med
Ringebu markedsforening. Det er skrevet flere søknader om midler og
det er mottatt til sammen kr. 600.000 fra Lions, Sparebank 1, Dnb og
Gjensidigestiftelsen.

Gudbransdal Energi har sagt de vil legge el-kabel slik at vi får lys
over området. Dette er meget positivt og viktig for videre arbeid med
skateparkprosjektet, som har et budsjett på kr. 1.600.000 og trenger et
areal på 600 kvadratmeter.
I samarbeid med kommunen er vi på utkikk etter egnet sted for å anlegge
skatepark. I tillegg til skatepark ser vi for oss friareal med muligheter
for fotballsparking, frisbee, volleyball og et eget Dirtbike-anlegg. Vi har
dratt inn Kjell Arne Høyesveen som primus motor for anlegget siden
han sitter med mye kunnskap. Overskuddsmassen fra gravingen av
skateboardparken skal legges i hauger og formes som hopp for dirtbikes.
Vinterstid vil anlegget kunne brukes til ski-, brett- og akebakke. Dette vil
bli et rekreasjonsområde for både barn, ungdom og voksne som vil være
tilgjengelig hele året! Vi ser også på dette som et meget positivt bidrag til
hytteeiere i kommunen samt barne- og ungdomsskolen i Ringebu.
Alle som ønsker å bidra til dette prosjektet i form av økonomisk støtte,
materialer til grunnarbeid, grunnarbeid i form av graving og planering,
fundamentering er selvsagt hjertelig velkommen!
Prosjektet belager seg på stor dugnadsinnsats fra alle i Ringebu som har
interesse for at Ringebu skal få et lavterskeltilbud for alle som ønsker
å bedrive skating, sparkesykkel eller rollerblades. Jeg oppfordrer de i
Ringebu, som kan bidra med traktor og henger, gravemaskin, etc. til å ta
kontakt med styret. Styret har hatt møter med Betongpark AS fra Oslo og
i samarbeid med de lokale skaterne har vi kommet frem til ønsket park
som vises under!
Ringebudagene 2013 arrangerer ”Skateskole” for alle hvor noen av
landets beste skatere har oppvisning og er med som instruktører.
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Skoleeierrollen
Tekst Gro Li Sletvold. Foto skolene.

Kommunestyret setter sin rolle som skoleeier i fokus. Da kvalitetsmeldinga for 2012 ble behandlet, benyttet kommunestyret anledningen
til et miniseminar om forutsetninger for godt skoleeierskap. «Hva gjør
gode skoleeiere?» var temaet.
«Ole kan ikke lese, og det er ordføreren sin skyld.»
Skolen er til for at elevene skal lære, og det er lærerne som gjennomfører
undervisningen. Hvorfor har vi da kunnet lese i avisene at ordføreren har
skylda?
Kommunestyret har ansvaret for de offentlige skolene på grunnskolenivå.
Tidligere avgrenset kommunestyret sin eierrolle til å vedta budsjett og
ta avgjørelser om hvilke skoler kommunen skulle ha. Det siste tiåret
har skoleeierrollen blitt utvidet til å ha tydeligere ansvar for innhold og
kvalitet i skolen.
I kommunestyrets aprilmøte ble «Ringebuskolen. Kvalitets-ogutviklingsrapport 2012» presentert og drøftet. Skolene, kommuneadministrasjonen
og Utvalg for kultur og oppvekst har i fellesskap utarbeidet den årlige
rapporten. Rapporten peker på status, utfordringer og planer for hvordan
Ringebuskolen skal følges opp. Rapporten kan lastes ned fra kommunens
hjemmesider.
I samme møte benyttet kommunestyret anledningen til et ekstra fokus
på innholdet i skolen, og sin egen rolle som skoleeier. Det var forberedt
et miniseminar med Dag Langfjæran fra KS Konsulent med tema:
«Kommunestyrets rolle. Hva gjør gode skoleeiere?»
En viktig forutsetning for et godt skoleeierskap er at skoleeier drøfter og
prioriterer spørsmål knyttet til kvalitet i skolen. Skoleeier må ivareta og

Visste du at ....
Knappsetra fortsatt er i drift med ku og mjølkeproduksjon.
Du finner setra på Fåvang Vestfjell med Kvitfjell Vest som nabo.
Det er åpen seter tirsdager og torsdager fra 16.juli til 15.august fra
kl.12.00-15.00
Du kan få omvisning i det gamle og nye fjøset – «Seterdrift før og nå»
Du kan få kose med lam, kalver og kaniner.
Du kan få demonstrert karding og spinning av ull.
Du kan få kjøpt hjemmelagde husflidsprodukter.
For kr 100 får du omvisning, demonstrasjon og enkel servering.
På Knappesetra finner du roen.
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følge opp skolene som organisasjoner, følge opp skolelederne, lærerne og
elevene. Skoleeier må ha ambisjoner gjennom å prioritere og sette mål,
samt ha gjennomføringsevne og tenke langsiktig.
Hvordan kan kommunestyret som skoleeier følge opp forutsetningene og
spørsmålene? Politikerne skal styre skolen, og rådmannen og rektorene
skal lede skolene. Det er selvsagt ikke ordføreren som skal lære Ole å lese
– det er lærerne i samarbeid med rektor som skal stå for den profesjonelle
gjennomføringen av undervisningen i klasserommet. Ordførerens ansvar
peker på det overordnede ansvaret de folkevalgte har for å legge til rette
for arbeidet i skolen.
For å kunne fylle rollen som skoleeier må det skapes lærende møteplasser
mellom de ulike nivåene i skolesystemet. Kommunestyrets behandling av
«Ringebuskolen. Kvalitets- og utviklingsrapport 2012» er et eksempel
på en slik lærende
møteplass.
Tilsvarende
finnes
lærende
møteplasser i den
enkelte skole og
mellom skolene og
rådmannsnivået.
Skal skolen lykkes
i å skape godt
læringsmiljø, må
det være god
sammenheng mellom styring fra toppen og livet internt i skolen, det må
være godt samspill mellom foreldrene og skolen, og det må være god
ledelse på den enkelte skole og inne
i den enkelte klasse.
Gjennom dialog skapes forståelse
og tillit mellom de som styrer, de
som leder og de som gjennomfører.
At «Ole» og alle hans medelever
lærer å lese er en avgjørende faktor
for at elevene skal bli kvalifisert
for voksenlivet og for at skolene
skal nå regjeringens mål for norsk
grunnopplæring:
• Alle elever skal inkluderes
og oppleve mestring
• Alle elever skal beherske
grunnleggende ferdigheter
når de avslutter grunnskolen
• Alle elever som er i stand til det skal fullføre videregående
opplæring.

Visste du at ....
www.ringebu.com (klar i midten av juni.)
er nettsted for landsbyen Ringebu og
reiselivsdestinasjonene i kommunen.
På denne nettsiden kan du finne all informasjon
om våre destinasjoner, arrangement, aktiviteter,
attraksjoner, overnatting og nyheter.

Rehabilitering vann og avløp i Fåvang Sentrum
Tekst og foto: Marcel van der Velpen.

I løpet av sommeren 2012 rehabiliterte Ringebu kommune en del av
vann- og avløpstraséen i Tromsnesveien i Fåvang. Dette skal Ringebu
kommune fortsette med i år. Nå tar vi rørtraséen i Fåvang sentrum. Det er
på tide å skifte rør i dette området: rørene er lagt i bakken mellom 1950
og 1960, og har brukt opp levetiden sin. Nå skal vi legge rør som skal
ha en levetid på minst 100 år, så da er vi foreløpig ferdig med graving i
Fåvang sentrum. Det er i hvert fall en fordel å ta seg av gravearbeidet, før
forskjønningen i Fåvang sentrum blir satt i gang.

Rehabilitering av vann, spillvann og overvannsrør er ikke noe bare
Ringebu kommune tar seg av. Det er et nasjonalt problem som krever
en stor innsats og investering fra alle kommuner i Norge. De fleste
kommuner ligger på etterskudd med rehabiliteringen av vann, spillvann
og overvannsledninger, og Ringebu kommune er intet unntak. I tillegg
må vi ta oss av overvannsproblematikken: klimaendringer gjør at
nedbørsmengder øker og blir mer ekstreme, og disse nedbørsmengdene

skal vi bli kvitt. Gravingen i Fåvang er en
stor utfordring:
Ledningssystemet er kartlagt, men likevel
vet vi ikke hva vi kommer til å oppdage
under bakken. Det er mye gammelt
som ikke er dokumentert. I tillegg er
det dårlig med omkjøringsmuligheter
i dette området. Alle må belage seg på
at det blir nokså rotete i Fåvang sentrum
en periode. Oppstart av prosjektet er
planlagt etter 17. mai og skal ferdigstilles
i løpet av 2013.
Slamtømming i 2013
Omtrent 1000 husstander og hytter i Ringebu kommune har et eget
avløpsanlegg. Slike anlegg har en slamavskiller, som skiller faste deler
fra avløpsvannet, før vannet blir infiltrert i bakken. En slik slamavskiller
skal tømmes regelmessig. Ringebu kommune har foreløpig bestemt at
intervallet for tømmingen er årlig. Ringebu kommune har, i samarbeid
med Nord Fron kommune, gjort avtale med Miljøservice fra Stryn, som
skal tømme slamavskillere i 2013 og 2014.
Miljøservice bruker «et avvatningssystem». Det betyr at slamavskilleren
blir tømt, og at vann og faste deler blir skilt fra hverandre på bilen. Vannet
som blir til overs i prosessen, blir tilbakeført i slamavskilleren. Det har
ingenting å si for virkningen av slamavskilleren, men slamavskilleren
er ikke helt tom etter at slamrenovatøren har besøkt abonnenten.
Miljøservice kjører i skift mellom 07:00 og 23:00 og begynner med
tømmingen i løpet av sommeren 2013 og blir ferdig med tømming i siste
kvartalet i år. Alle som har slamavskiller får beskjed av Miljøservice før de
kommer for å tømme slamavskilleren. Miljøservice skal gjennomføre tilsyn
på avløpsanleggene også. Anleggseiere får beskjed hvis det er mangel
eller feil på anlegget. Miljøservice tar seg av hele prosessen. Hvis det er
spørsmål underveis, er det bare å kontakte Miljøservice. Vi vil legge ut
varsling på hjemmesiden når tømmingen blir satt i gang.

Ringebu Prestegard
Tekst Einar Høystad

Velkommen til årets sommerutstillinger med spennende lokale innslag og
fornyet Weidemann
Ja, så er en ny utstillingssesong i emning i Prestegarden. Det blir den 8.
i regi av Stiftelsen Ringebu Prestegard. Styret har klart å holde hjulene
i gang i siden 2006. Takket være dugnadsfolket og stor interesse fra
kommune, offentlighet og sponsorer er framtida lys! Imidlertid er det
drifta som er det viktigste! Med interessant utstillerliste regner vi med
mange besøkende og stort kunstsalg.
Årets utstillere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jakob Weidemann
Kjell Nymoen
Grethe Berge
Kjell-Stig Amdam
Wenche Johansen
Kyrre Dahl
Terje Anders Granås
Claus Køltzow
Barnehagene i Ringebu
Kunstskolen i Ringebu
Stavkyrkjeutstillinga

Jakob Weidemann ~ Kjell Stig Amdam ~ Kjell Nymoen
Grethe Berge ~ Terje Anders Granås~ Kyrre Dahl
Wenche Johansen ~ Claus Køltzow
Barnehagene i Ringebu ~ Stavkyrkjeutstillinga

Ringebu Prestegard

01. juni - 02. september 2013
2630 Ringebu • tlf: 976 87 950 • www.ringebuprestegard.no • post@ringebuprestegard.no

Det har hele tiden vært en målsetning å trekke fram kunstnere som har
tilknytning til bygda eller distriktet. Vi synes vi har lyktes bra med det i år.
Både Kjell Nymoen og Wenche Johansen er født og oppvokst i Ringebu.
Nymoen er en godt etablert kunstner med en særegen stil, mens Johansen
er et yngre, friskt tilskudd. Kyrre Dahl var i flere år kultursjef i Ringebu, han
var en dyktig illustratør, bl.a. med flotte tegninger i Historielagets bok Frå
det gamle arbeidslivet. Det blir spennende å se hva han stiller ut.
Grethe Berge, som går under navnet Blomster-Grethe, er det mange som
kjenner pga hennes tilknytning til Fåvang. Hun er kjent for sine praktfulle
blomsterbilder. Hennes følgesvenn, Stig-Kjell Amdam, med tilhold på
Selje, er en kraftfull kunstner med markante, fargesterke bilder, som det
vil være en fryd å se i Prestegarden.
Kunsthåndverkeren i år som i fjor er smeden Terje Anders Granås fra
Arendal. Han hadde kjempefin smijernskunst i fjor og kommer med nye
gjenstander i år. Likeså er naturfotografen Claus Køltzow med hytte i
bygda representert. Ekstra hyggelig er det at barnehagene og kulturskolen
også i år stiller ut sin kunst!
Jakob Weidemann har helt siden åpningen av galleriet i Prestegarden i
1997 vært hovedtrekkplasteret i Prestegarden. Vanligvis er det malerier
som er deponert i Lillehammer kunstmuseum, som har vært vist, men i
år blir det malerier fra private eiere. Dette er malerier som sjelden vises
på utstillinger.
Vi ønsker alle velkommen til årets utstillinger i Prestegarden. Kom på
åpningen den 1. juni!
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Presentasjon av tjenestele
Vi presenterte rådmannsledelsen i høstutgaven av Ringebuposten.
Rådmannsledelsen består av rådmann og to kommunalsjefer (assisterende
rådmenn). Alle tre i rådmannsledelsen opptrer med rådmanns fullmakt.
Stedfortrederfunksjonen går på omgang mellom kommunalsjefene, i
2013 er Britt Åse Høyesveen fast stedfortreder.
Tjenestelederne utgjør kommunens viktigste ledernivå. Uten trygge og
dyktige tjenesteledere vil vi over tid ikke lykkes med å utvikle og yte
tjenester av god kvalitet. Tjenestelederne har et helhetsansvar for sine
enheter. De har utstrakt delegert myndighet og et stort handlingsrom
for utvikling og drift av sine enheter. Rammene for delegert myndighet
innebærer en frihet som tjenestelederne skal utnytte til beste for
brukerne, kommunen og tilsatte. Nøkkelen ligger i å utvikle en offensiv
kultur, hvor tjenestelederne ser muligheter og samhandler godt på tvers
i organisasjonen.
I tillegg til kommunens egne tjenesteenheter har fem tjenesteledere et
ansvar som avviker fra de andre. Nav-lederen arbeider under partnerskap
mellom stat og kommune, og rapporterer til begge oppdragsgiverne.
Lederne for Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) og Renovasjon
(MGR) har ansvaret for tjenester i alle tre kommunene i Midtdalen, mens
lederne for Midt-Gudbrandsdal Barnevern (MGBV) og Regnskaps- og
Skatteoppkreverkontor (MGRS) har Sør-Fron og Ringebu kommuner som
oppdragsgiver og ansvarsområde.
Her følger oversikt over tjenestelederne og tjenesteenhetene:

Anne Bolme Vestad

Tjenesteleder for kultur
Tjenesteenheten Kultur skal bidra til et godt
kulturtilbud i Ringebu kommune.
Enheten har ansvar for kulturskolen, biblioteket,
kulturkonsulenten, ungdomshuset og
skysstasjonen (billett- og informasjonskontor).
Anne Bolme Vestad har sitt kontor på Ringebu
skysstasjon.

Hilde Dalberg

Tjenesteleder for barnehagene
Ringebu kommune har to barnehager for barn
over 3 år – Ringebu barnehage og Fåvang
barnehage. Private familiebarnehager, under
veiledning av en kommunalt tilsatt førskolelærer,
ivaretar kommunens tilbud til barn under 3 år. I
tillegg er det en privat barnehage i Venabygd for
aldersgruppen 1 – 6 år.
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Gunnar Sundkvist

Tjenesteleder for Ringebu skole
Ringebu skole har 134 elever fordelt på 1.-7.
trinn og tilbud om SFO for elever fra 1.- 4.
årstrinn.

Kjell Tangerud

Tjenesteleder for Fåvang skole
Fåvang skole har 154 elever fordelt på
1. – 7.trinn og tilbud om SFO for elever fra 1.- 4.
årstrinn.

Kari Åse Tvete Hernæs

Tjenesteleder for Ringebu ungdomsskole
Enheten omfatter ungdomsskolen og voksenopplæringen. Ungdomsskolen har 179 elever
fordelt på 8.-10.trinn. Voksenopplæringen sitt
hovedområde er tilbud om opplæring i norsk
og samfunnskunnskap for fremmedspråklige
med rett og plikt, samt grunnskoleopplæring for
voksne.
Gunn Mona Dokken

Tjenesteleder for Midt-Gudbrandsdal
Regnskaps- og Skatteoppkreverkontor (MGRS)
Midt-Gudbrandsdal Regnskaps- og Skatteoppkreverkontor er en interkommunal tjeneste
for kommunene Sør-Fron og Ringebu, med
Ringebu kommune som vertskommune.

Jostein Gårderløkken

Tjenesteleder for plan og teknisk
Plan og teknisk omfatter arealplanlegging,
byggesaksbehandling, kart og oppmåling,
kommunal eiendomsforvaltning, tilrettelegging
av boligtomter, kjøp og salg av grunn,
kommunale veger, vannforsyning, slam og
avløpsbehandling, eiendomsavgifter og
eiendomsskatt.

Liv A. Hustveit

Gøran Løkken

Tjenesteleder for Midt-Gudbrandsdal
Barnevernskontor (MGBV)
Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor er en
interkommunal tjeneste for kommunene SørFron og Ringebu, med Ringebu kommune som
vertskommune.

Tjenesteleder og daglig leder
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR)
har ansvar for husholdningsrenovasjon og
hytterenovasjon i Ringebu, Sør-Fron og NordFron kommuner, og tar også i mot avfall fra
landbruk og øvrig næring på miljøstasjonene.

ederne i Ringebu kommune
Per Martin

Tjenesteleder og daglig leder i
Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB)
Midt-Gudbrandsdal brannvesen (MGB) har
ansvar for brannberedskap, inkl mannskaper
og brannstasjoner, forebyggende arbeid, feiing
og tilsyn i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
kommuner.

Fram til 01.03.13 hadde kommunen fem tjenesteenheter i helse og
omsorg. Fra 01.03. ble organiseringen endret og antall enheter redusert til
tre. Hensikten var å styrke helheten i drift og utvikling av alle kommunens
tjenester innen helse og omsorg. Se ellers egen artikkel i dette nr. av
Ringebuposten med nytt organisasjonskart med bilder og navn.
Arild Kongsrud

Tjenesteleder for hjemmetjenester
Alle hjemmetjenester er samlet i denne
tjenesteenheten, dvs. hjemmetjenesten i nord
og sør, eldresenteret og miljøterapitjenesten.
Jobbtrening, opplæring, bistand, og aktivitet
(J.o.b.a.) ligger også under denne enheten.

Per Morten Nyeng

Tjenesteleder for NAV Ringebu
Nav utfører tjenester innenfor: Arbeidsrettet
bistand, rekrutteringsbistand, sykefraværsoppfølging, økonomisk sosialhjelp, økonomisk
rådgiving, gjeldsrådgiving, bosetting og
integrering av flyktninger, veiledning på ytelser
etter Folketrygdloven, Arbeidsmarkedsloven og
Lov om sosiale tjenester

Berit Aarnes

Tjenesteleder for helse og mestring
Enheten består av korttids- og rehabiliteringsavdeling og tjenestene ved Ringebu helsesenter.
Det betyr at tildelingskontor, konsulent
for funksjonshemma, helsesøster, jordmor,
fysioterapeut, ergoterapeut, leger og rus og
psykiatri inngår i denne enheten.

Bente Indergård

Mona Fæste Knudsen

Tjenesteleder for fellestjenesten
Fellestjenesten ivaretar stabs- og
støttefunksjoner i kommunen. Dette omfatter
personal- og lønnsarbeid, økonomioppfølging,
ikt, kantinedrift, politisk sekretariat, post med
journalføring for hele kommunen og sentralbord
og kundemottaket i Rådhuset.

Tjenesteleder for Linåkertunet
Linåkertunet som tjenesteenhet inneholder etter
ombyggingen 32 små leiligheter. Fra januar
2014 avhjemles Linåkertunet som sykehjem
og tilbudet endres til plasser for heldøgns
omsorg. I tillegg ligger kjøkkenet på Fåvang,
dagsenteret, sjåfør og merkantilt personale
under Linåkertunet.

Visste du at ....
Naturstier på Hirkjølen

Helt siden 1930 har Hirkjølen forsøksområde vært senter for studier og demonstrasjoner
av fjellskogens økologi. Det var professor Elias Mork som i nesten 40 år sto i spissen for
forskningen som særlig tok sikte på å klarlegge klima og vekstproblemer i fjellskogen.
Området har mange forskjellige bergarter og jordbunn i ulik høyde over havet. Her
finnes mange skogplantefelt fra forskjellige årstall. Det er også et rikt plante- og dyreliv,
og man kan finne orkideer og se rein i skogen.
Arbeidet er blitt videreført av Skog og Landskap som i 1991 hadde tilrettelagt for de
unike naturstiene i forsøksområdet.   Tur 2 opp på Skjerdingfjell og tur 4 over Hirkjølen
går i fjellterreng med fin utsikt. De øvrige stiene går noe lavere i skogsterreng. Stiene er
godt merket.
Natursti-oversikt med kart er utlagt på Ringebu Skysstasjon og andre sentrale steder
i kommunen. Stiene går ut fra Skjerdingen Høyfjellshotell på Friisvegen 40 km fra
Ringebu. Her kan du få foldere for hver enkelt sti med mange interessante tips og en
detaljert beskrivelse av veien. Der finnes også en utstilling som omhandler skogbruk,
flora, fauna samt kulturminner som bl.a. fangstgroper og jernutvinning. Mer info på
www.hirkjolen.no. God tur !
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Grandma's, ny gave og interiørbutikk i Fåvang
Tekst og foto Tina Lie

Høsten 2012 tok Aud Mona Straume eksamen
som Tankefeltterapeut, men hun hadde også lekt
litt med ideen om å starte sin egen gave- og
interiørbutikk slik at hun fikk flere ben å stå på.
Så et frø
Her ble jeg nødt til å lodde stemningene blant mine
nærmeste, så jeg sa til ungene mine: Jeg vil starte
butikk jeg! Å så moro, men hvor da, på Lillehammer
eller? Nei, Fåvang selvfølgelig. Dermed var frøet
sådd og jeg var i gang med planleggingen sier Aud
Mona.
Hva skal barnet hete?
Den største rolla i livet mitt akkurat da var å være
bestemor og barnepike for de søte små, så når jeg
skulle finne navn til butikken min ville jeg gjerne
at det skulle ha noe med bestemorrolla å gjøre.
Grandma's hadde en fin «svjung» over seg og jeg
har fått mange gode tilbakemeldinger på nettopp
dette valget.
15.februar åpnet Grandma's på Fåvang, det gikk
med 80 liter vaffelrøre, når dagen var omme var
også hyllene tomme, nye varer måtte bestilles i en
fei.
Søm
Inne i butikken finner vi en liten sykrok. Der tar Aud
Mona på seg små oppdrag som gardinsøm, lapping
av klær og strikking.
Jeg trives godt med håndarbeid og synes det er gøy
og kunne tilby kundene hjelp til enkel søm, strikk
eller å sy i en glidelås.
Møtested
Mens vi sitter på bakrommet dukker det stadig opp
kunder. RingebuPosten mente det kanskje var litt
stille så tidlig på dagen, men der tok vi feil.
Moro å være tilskuer fra bakrommet og se hvordan
Grandma svinser rundt i lokalene og stolt viser frem
nyankomne varer som puter, lykter, kjoler og pynt.
Det virker på oss som om butikken er blitt et lite
samlingspunkt i Coop-bygningen på Fåvang, her
kan en slå av en prat uten å føle kjøpepresset.
Vi ønsker Grandma's lykke til videre.

Brukarundersøking MGL
John-Ludvik Dalseg

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) har fått i oppdrag frå
representantskapet å gjennomføre ei brukarundersøking i 2013. Det er
utarbeidd eit opplegg som vil bli gjennomført med oppstart i juni. Formålet
med undersøkinga er å finne tilfredsheit med service, saksbehandling,
tilgjengelegheit, informasjon og næringsutvikling. Det er eit verktøy for å
gjøre MGL betre i framtida.
Gjennomføring
I første omgang vil det bli gjennomført ei elektronisk undersøking, den
går til alle gardbrukarar i begge kommunane, Sør-Fron og Ringebu. Her
ønskjer vi å opne for at brukarfamilien kan gje to svar om dei ønskjer det.
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Vi ønskjer å gå breitt ut for å få tilbakemeldingar frå ulike hold. Difor
blir dei som er nemnt nedanfor kontakta og bedne om å kome med
tilbakemelding, meir i form av ein tekst. ”Kva fungerer bra og kva
fungerer dårleg, behov for nye tenester,” er døme på spørsmål som er
aktuelle å stille.
Organisasjonar, ca 35. Aktuelle er: Bondelag, bonde- og småbrukarlag,
skogeigarlag, grunneigarlag/jaktområdar, beitelag, sau og geit, jeger- og
fiskeforeiningar.
Fylkesmannen, Oppland fylkeskommune.
Resultata frå svara frå gardbrukarane og frå organisasjonar og fylkesnivået
blir summert opp og sendt til politiske utval i begge kommunane. Det kan
danne grunnlag for ei politisk behandling. Aktuelle utval er: MUL, UPT,
PUU, NU og formannskapane.

Ord fra fjellstyret
Tekst : Erik Hagen .Foto Erik Hagen og Kristian Hansen

I skrivende stund har fjellet så smått begynt å våkne til liv etter vinteren.
Sikre vårtegn forteller oss at vi går en lysere tid i møte. Vipa har vist seg på
seterstulene, rypesteggene hevder sine territorier og villreinen finner sine
vante kalvingsområder. Etter en fantastisk påske, og glimrende skiføre
lenge etter det, skal det likevel bli godt å lette litt på antrekket og begi
seg ut i fjellet på barmark.
Fjellstyret har lagt bak seg nok ett år med stor aktivitet. Når det gjelder
fiskeforvaltning har vi som tidligere år utført prøvefiske i en del av de
største vatna i statsallmenningene. Det er utarbeidet en rapport som har
lagt grunnlaget for nye garnfiskeregler for Flaksjøen, Imssjøene og Nordre
og Søre Breitjønn. Denne sesongen vil fjellstyret også starte opp et nytt
prosjekt, med storrusefiske i Flaksjøen på Venabygdsfjellet. Hensikten er
å tynne ut abborbestanden og om mulig benytte småørret til utsetting i
andre vann med dårlige gyteforhold. Målet er å gjøre det totale fisketilbudet i statsallmenningene enda bedre. Les mer om prosjektet og andre
kultiveringstiltak på våre nettsider.

Fjellstyret har også et rikt jakttilbud. Det nevnes småviltjakt av flere
slag, storviltjakt på elg og rein og gratis jakt på smårovvilt. Selv om
en del av jakta allerede er utlyst og fordelt, er det ikke i noe veien
for å kontakte fjellstyrekontoret og forhøre seg om muligheter for
jakt til høsten. Vi har som regel uavhentede kort og fellingstillatelser.

Kontakt fjellstyrekontoret for mer informasjon om reinsjakt og andre tilbud.

I en periode av året med stor trafikk i fjellet ønsker vi også å minne om
båndtvangsbestemmelsen. I Ringebu er det båndtvang i perioden fra og
med 1. april til og med 15. oktober. Dette for å verne om husdyr og vilt i
en sårbar periode. I tillegg er det viktig og ta hensyn til folk som kanskje
ikke er like vant til hunder som andre.
Ellers oppfordrer vi alle til å benytte seg av fjellområdene i kommunen,
og mulighetene til et rikt friluftsliv i nærområdet. Det er god folkehelse.
Fjellstyret ønsker alle en riktig god sommer!

Visste du at ....
Testing av storrusefiske på Flaksjøen.

Utover fisketilbudet i allmenningene finnes det også mange muligheter
for fiske i øvrige deler av kommunen. Totalt er det om lag 100 fiskevatn
og milevis med bekker og elver. Med felles stangfiskekort kan man med
få unntak fiske overalt i kommunen. Kort kan kjøpes i lokale butikker,
på inatur.no eller SMS og mobilweb. På enkelte plasser finnes det også
selvbetjeningskasser. Barn og unge under 19 år kan fiske gratis mot løsing
av frikort. For en rimelig penge er det muligheter for båtutleie i en rekke
vann.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal ønsker også i år å invitere
sambygdinger og hytteinnbyggere til DØLADAG 2. AUGUST Ved
Friluftsscena ved Gålåvatnet
16.30: En smak av Gudbrandsdalen - smakebiter på hva regionen har
å by på (gratis)
17.30: Prisutdeling til Årets Peer Gynt; Jo Nesbø (gratis)
18.00: En smak av Gudbrandsdalen (fortsetter)
19.30: Introduksjon til ”Peer Gynt -selvets keiser” ved regissør Svein
Sturla Hungnes (gratis)
20.30: Peer Gynt - selvets keiser. I sitt siste år som regissør ved
Gålåvatnet presenterer Svein Sturla Hungnes en helt ny forestilling
- en frydefull hilsen til Gålås store publikum, som du kan oppleve
bare i år!
Vi får se scenen ved Gålåvatnet i helt ny drakt, da den suksessfulle
forretningsmannen Peer Gynt kommer tilbake til sin hjemplass med
et filmteam for å spille inn en sekvens til et internasjonalt TV-show
der han er hovedgjest. Gjennom skuespill, dans, akrobatikk, sang
og figurteater blir følger vi Peer fra toppen av livet og frem mot
selverkjennelsen.
Regi: Svein Sturla Hungnes (siste år som regissør i 2013). Med Dennis
Storhøi, Karoline Krüger, Charlotte Frogner, Ingeborg Schübler Gillebo,
Britt Langlie, 6 profesjonelle dansere og 50 andre aktører.

Resultatet av fiskeutsetting på Åsdalstjønna må sies å være bra!

Vi håper mange tar turen til Gålå denne ettermiddagen og kvelden for
å bli bedre kjent med regionen og for hedre Årets Peer Gynt;
Jo Nesbø.
Minner om at det er trolig bare i år du har mulighet for å oppleve den
nye forestillinga Peer Gynt -selvets keiser.
Billetter kjøpes på peergynt.no
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Sommerfesten i Ringebu er et samarbeidsprosjekt mellom Fåvang
vel- og næringsforening og Ringebu markedsforening for å utvikle
Fåvangdågån og Ringebudagene til en sommerfest.
14.-16. juni Fåvangdågån.
17.juni

Underholdning og grillparty i Nesseskogen park kl.11.00

17. juni

Minikonsert i Kaupanger ved Vox Vaala kl. 19.00

19. juni

Laugen rock og bluesklubb har klubbkveld på
Fåvangkroa kl. 19.00
		
21.-22. juni Ringebudager
22. juni

Midtsommerfest på Kvernflaten Gård. Konsert med
Tina Lie og band. Dans på låven med Tordensky.

23. juni

Ringebu kommune inviterer til St.Hans feiring på
Maihaugen.

23. juni

Midt-sommerfest på Ringebu eldresenter kl. 18.00

28.september – 5.oktober 2013
Fårikålfestivalen starter 28. september med værlamkåring og
aktiviteter i Fåvang sentrum og avsluttes i landsbyen Ringebu lørdag
5. oktober. I uke 40 byr Fårikålfestivalen på ulike arrangement, bl.
annet vil Sør-Fron Sau og geit sammen med Rudi Gard invitere til et
spennende program fredag 4. oktober.
Norges Bygdeungdomslags høstarrangement er lagt til Ringebu 4. og
5. oktober og 350-400 ungdommer møtes til tevlinger og aktiviteter.
NBUs tevlinger innen motorsag, bløtkakepynting, fem om dagen og
flere forgår under Fårikålfestivalen i landsbyen Ringebu 5. oktober.
Som vanlig blir Kaupangerparken fylt opp med sau, utstillere
møter opp med ull-, landbruks- , håndverks- og husflidsprodukter.
Underholdning fra 2 scener, «fårspil» og «ettersank» i Fårikålteltet og
arrangement på reiselivsbedriftene på fjellet.
Nytt av året er et stort mattelt med bygdas kokker og kortreist mat.

Fullstendig program i oppslagstavla og på
Tlf. 61 28 47 00

Fullstendig program blir publisert på
www.ringebu.com
Facebook: Fårikålfestivalen
Arr. Ringebu markedsforening tlf. 61 28 47 00

Bibliotekaren anbefaler…
Svar på brev frå Helga av Bergsveinn Birgisson.

Noen bøker er som små skatter som du bærer med deg i lang tid etter at den er lest, og her skal du få
høre om en slik skatt. Islandske Bergsveinn Birgisson har skrevet en aldeles nydelig bok med handling fra
det islandske bondesamfunnet. Romanen er lagt i hendene på en aldrende sauebonde. Han får endelig
satt seg for å svare på brevet han fikk fra elskerinnen Helga for flere tiår siden, hvor hun ber ham om å
flytte med henne til Reykjavik. Han våget ikke, og valgte å bli hos sin kone. Etter alle disse årene er det
mange valg å svare for og mangt å fortelle. I framstillingen hans er det slarv fra bygdelivet som utløser
sidesprangene, Helga som tar initiativet, kona som er mannevond og utilnærmelig. Hovedpersonen selv
opplever jeg som upålitelig, kompleks og fullblods menneskelig. Han fletter inn saftige fortellinger om
det han kaller paringstida i livet sitt. Gammel kjærlighet og erotiske minner blander seg med historier
om glemte lik, kortbeinte værer og den dagen da den første traktoren kom. Brevet blir langt, til en liten
bok. Boken er en hyllest til selvbergingssamfunnet og kjærligheten, og er dampende erotisk. ”Eg sansa
ikkje verda i seg sjølv, men berre deg i verdsens former” skriver han i en av de mange passasjene der
han nærmest erotiserer naturen. Den nynorske oversettelsen legger seg tett opp til det islandske språket
og kan for mange virke som en hindring, men gi for all del ikke opp. Språket kler boken godt og gjør
teksten bare enda vakrere! Boka ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2012, og et filmmanus
er under arbeid. Selv har jeg aldri blitt sammenliknet med en traktor av min bedre halvdel, men etter å
ha lest denne boken er det nesten et savn. En vakrere kjærlighetserklæring kan man umulig få! Denne
boken må 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.
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Nytt fra Lillehammer turist
Gjør som Peer Gynt – dra til Gålå!
Tekst: Stein B. Olsen

Champagnen gjøres klar og sigaren er tent. Det er stemningsfylt på Gålå
når Peer vender hjem som verdensborger og selvets keiser!
- Vi gleder oss. Vi har 25. Års jubileum i år, og dette blir siste gangen
publikum kan oppleve spelet med Svein Sturla Hungnes som regissør,
sik han har vært i alle disse årene. Dette blir den eneste gangen du kan
oppleve den moderne jubileumsforestillingen, Selvets Keiser, forteller en
entusiastisk Marit Lien i Peer Gynt.
-Når Peer dundrer inn på scenen i den amerikanske bilen sin og spinner
rundt i grusen - er han ”The King of the Road”, sier Dennis Storhøi.
Han spiller Peer Gynt også i år. For sjette gang. På selveste 25-års jubileet
er han Peer i to forskjellige oppsetninger. I den klassiske og den moderne jubileumsforestillingen, Selvets Keiser. I tillegg til hovedpersonen,
har regissør Svein Sturla Hungnes trommet sammen et stjernespekket
lag med blant andre Karoline Krüger, Charlotte Frogner og Britt Langlie,
samt dansere og sangere.

I år blir det en dramatisert konsertopplevelse som byr på stemmeprakt
og virtuos fiolinmusikk i verdensklasse. Her møter vi Nordic Tenors, Ingeborg Schübeler Gillebo og Arve Tellefsen. Konserten blir ledet av Karoline
Krüger.
-Dette blir en kombinasjon av vakre stemmer, flott dans som vil gi publikum gåsehudopplevelser ved foten av Rondanemassivet, forteller Marit
Lien.
Årets jubileum har mye å by på. Programmet er tettpakket. Les mer på
www.peergynt.no

Så nå er det bare å sette av datoene 3.-7.-8.-9. og 10. august, fem forestillinger blir det med den tradisjonelle Peer Gynt ved Gålåvatnet. 31. juli,
1. og 2.august spilles Selvets Keiser, mens høyfjellskonserten Ved Rondane er 4. august.
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Oppslagstavla sommer 2013
14. – 23. juni SOMMERFEST I RINGEBU
14.-16. juni
17.juni
17. juni
19. juni
21.-22. juni

22. juni
23. juni

23. juni

Fåvangdågån
Underholdning og AMCar treff i Fåvang
Underholdning og grillparty i Nesseskogen park kl 11.00 ved den
kulturelle spaserstokken
Minikonsert i Kaupanger ved Vox Vaala kl. 19.00
Laugen rock og bluesklubb klubbkveld på Fånangkroa kl. 19.00
Ringebudager
Underholdning, auksjoner, salgsboder, gatepub.
Stort skateboardshow med Norges beste skatere og skateskole for lokale
talenter. Fredag fra kl 15.00 og lørdag fra 09.00 – 15.00		
Midtsommer fest på Kvernflaten Gård. Konsert med Tina Lie og band. 		
Dans på låven med Tordensky. Fra kl 19.00.
St. Hans feiring på Maihaugen. Ringebu kommune inviterer til St.Hans 		
feiring kl. 18.00.
Queen konsert, solist Frank Mathisen, band og Fåvang musikkforening
kl. 19.00.
Midtsommerfest på Ringebu eldresenter. Underholdning og
servering av grillmat kl. 18.00.

Venabygdsfjellet
Venabu Fjellhotell
Venabustallen: Har ridning for begynnere og viderekomne i perioden 20. juni – 15. august.
Leierunder, 2-3 timers turer og dagsturer. Påmelding.
Flora- lysbildekåseri om floraen på fjellet med nærbilder av blomstene vanligvis onsdager
kl. 20.30. Gratis, men sjekk tidspunkt før du kommer. Påmelding.
Venabygdsfjellet & Rondane lysbildekåseri på Venabu fjellhotell, vanligvis søndager kl.
20.30. Gratis, men sjekk tidspunkt før du kommer. Påmelding.
fra11. juni
fra12. juni

fottur med leder hver tirsdag i juni, juli og august. Påmelding
fottur med leder hver onsdag i juni, juli og august. Påmelding.
Fotokurs på Venabu fjellhotell – påmelding 14.-16. juni Grunnkurs –
begynnerkurs i digital fotografering.
5.-7. juli
Videregående kurs sommer.
8.-12. juli
Fem fine fotodager
16.-18. august
Grunnkurs høst
6.-8. september Fototreff /arbeidshelg sammen med profesjonelle
fotografer/spesialister
20.-22. september Videregående kurs
Påmelding og informasjon: www.venabu.no tlf 61 29 32 00

29.juni

Torghandel i landsbyen Ringebu. Temaarrangement « Fra kanin til hest».

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell

30. juni

Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00. Marie Forr Klåpbakken 		
m/musikere.

Besøk vår velværeavdeling Karlsvogna Fjellbad med barnebasseng, svømmebasseng,
boblebad, badstue, steambad, klatrevegg og fossefall med mer.

6. juli
7. juli

Torghandel i landsbyen Ringebu. Temaarrangement «Ull og tull»
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00.
Gruppa SVER - folkemusikk , instrumental og sang.
13. juli
Torghandel i landsbyen Ringebu. Temaarrangement «På ambolten»
14. juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00.
Blueskonsert m/John Ulltveit m/band.
20. juli
Torghandel i landsbyen Ringebu. Temaarrangement «Rosens dag»
21. juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00. James Dickenson og 		
Øystein Rudi - orgel og fele
27. juli
Torghandel i landsbyen Ringebu.
Temaarrangement «Småtraktormønstring»
28. juli
Slåttedag på Rollstulen – Øvre Sylte kl. 12.00. Bli med på ljåslått, raking
og hesjing på gammeldags måte. Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker. Arr.
Sør-Fåvang bygdekvinnelag og Varden 4H
2.august
Døladag på Gålå
3. august
Torghandel i landsbyen Ringebu
10. august
Torghandel i landsbyen Ringebu. Temaarrangement «Luftige svev»
17. august
Torghandel i landsbyen Ringebu. Temaarrangement « På 2&4 hjul»
7. september Gudbrandsdalsløpet 2013 start Frya leir kl. 11.00, aktiviteter i landsbyen
Ringebu fra kl. 11. Kjørerute Frya leir -Ringebu – Vinstra – Kvam – Frya
Leir.
8. september Gudbrandsdalsutstillingen 2013. Utstilling for veteran- og retrokjøretøy fra
kl. 1030 på Frya Leir i Ringebu.
14. september Landsbyrock med rockeverksted for barn, kulturskoleband og andre 		
aktiviteter på dagtid. Avsluttes med fest i Kaupanger lørdag kveld.
Arr. Laugen rock og bluesklubb.

Fottur/ kanotur med leder for grupper på forespørsel.
Utleie av sykler, robåt, trøbåt og kanoer.
1.juli –15.august. Barnas seter med hester, geiter, kaniner og ender. Kanskje ser dere 		
maskoten vår også?? Eget barneprogram, lekerom med mer.
22. juni.

St. Hans feiring med bål og diverse aktiviteter

27. juli.

Olsok feiring; gratis bading, halv pris på vårt store Gudbrandsdalsbord,
diverse aktiviteter

18.-20. oktober.

Vilt weekend . Opplev fjellets spisskammer
For påmelding og informasjon:
Tlf 61284000, post@sgh.no, www.sgh.no

Lundes Turisthandel
26. – 28. juli

Fjellmartna med salgsboder,grilling,liv og røre.

KVITFJELL
Åpen seter på Knappsetra Kvitfjell Vest.
Har åpen seter tirsdag og torsdag
fra kl 15.00 i perioden 16. juli tom 15. august kl. 12.00-15.00
Enkel Servering.
Telefon: Tlf 970 85 981

Lørdag 28. september – lørdag 5. oktober:
Fårikålfestivalen i Midt-Gudbrandsdal.detaljert program på 		
www.ringebu.com. Facebook: Fårikålfestivalen

Øksendal

28. september Fårikålfestival. Værlamkåring Fåvang
5. oktober
Fårikålfestival i landsbyen Ringebu

21. september
Viltbuffe fra kl. 13.00 tom kl. 17.30
5. oktober
Fårikålfest i Lavvoen f.o.m kl. 17.00
Et fantastisk utgangspunkt for et bredt spekter av friluftsaktiviteter året rundt:
Troll sykling – sykkelutleie. Bading – båtutleie. Fantastiske fiskemuligheter og turmuligheter. Ridning på Øksendalen seterstøl. Hundekjøring etter avtale
For mer informasjon: post@friisvegen.no, tlf. 61280421. www.friisvegen.no

14. november Stemmerettsjubileet 1913-2013
markeres på Ringebu folkebibliotek kl. 19.00
Professor ved Universitetet i Oslo, Tone Slboe, foreleser om debattanten og
essayisten Camilla Collett. Skuespiller Gro Ann Uthaug spiller utdrag fra sin
kritikerroste forestilling Camilla, ensom kvinne blant menn.
Servering av kaffe og kake, gratis inngang.
Ringebu Prestegard
Kirka ble bygget ca 1220 og er en av 28 gjenværende stavkirker her i landet, og er en av
de største.
Kirka er åpen for omvisning i perioden 25.mai – 26. august. I hovedsesongen 1.juli – 31.
juli daglig kl. 08.00 – 18.00. Resten av sommersesongen vil kirka være åpen kl. 09.00 –
17.00. Tlf. 61 28 43 50 eller guidetelefon 61 28 13 74 (sommer) www.stavechurch.no
Ringebu Prestegard
Prestegårdstunet består av en hovedbygning, to stabbur, drengestue og uthus som ligger
i naturskjønne omgivelser like ved Ringebu Stavkyrkje. I Prestegarden finner man Stavkyrkjeutstillingen som fungerer som en introduksjon og fordypning i stavkirkens historie. Man
vil også finne en permanent malerisamling av Jakob Weidemann. Utstillingen viser et tverrsnitt av hans produksjon fra 1940 – tallet og fram til i dag. Hver sommer har Prestegarden
en egen sommerutstilling med flere utstillinger. Åpent 2. juni og avsluttes
28. august. Åpent alle dager fra kl 10.00 – 17.00 www.ringebuprestegard.no .
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Friisvegen Turistsenter Måsåplassen

Fåvang østfjell
Fåvangfjellet Sportskapell, Gullhaugen
30. juni
8.juli
20.juli
21.juli
9-11. august
8.september

Gudstjeneste kl 18.00. Kirkekaffe. Kollekt til Fåvang menighet.
Arr: Fåvang menighetsråd
Åpen kafè og setermuseum på hverdager fra kl. 12.00-18.00. Lørdager
og søndager: 12.00-16.00. Siste dag for kaféen er 8.august.
Gullhaugløpet. For hele familien.
Påmelding fra kl 12.30. Løpet starter kl. 14.00
Gullhaugfestivalen: Gudstjeneste kl. 11.00 ved Karsten Isachsen. 		
Gullhaugkvartetten spiller. Etter gudstjenesten blir det sosialt 		
samvær med kirkekaffe og kåseri ved Karsten Isachsen.
Gla`sangfestivalen: Fredag kl. 20.00. Lørdag kl. 11.30 – 19.00. Søndag
kl. 11.00 – 14.00
Se eget program eller gå inn på: www.glasangfestivalen.no
Gudstjeneste ved Kjartan Ruset. Etter gudstjenesten blir det 		
kirkekaffe og årsmøte.

15. juni – 8. sept
www.lole.no

hArrIet bAcKer + KittY L. KieLLanD + sIGIrI WeLhAVen
+ CharLotte WanKeL + raGnhiLD KeYser + Lotte
KonoW LunD + Vanna BoWLes + LInn cecILIe uLVIn

KunstsAMLInG

•

KunstbutIKK

•

KunsthAGe

•

KAfé

tir - søn 11-16 • sommeråpent 25. juni - 2. sept: man - søn 11-17 • stortorget 2, Lillehammer • tel 61 05 44 60 • www.lillehammerartmuseum.com
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Reg. elektroinstallatør

www.favangelektro.no

Tromsnesveien 38, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Simen Knuts
992 03 165

Eirik Borgedal
918 47 799

Morten Hansen
992 03 164

VAKTTELEFON

61 28 00 00
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mammut reklame as

Døgntelefon 24 timer
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KAI MYHR AS - NRF 13

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»
◆MUR ◆PUSS
◆SKIFER ◆FLIS
◆NATURSTEIN
◆EKSKLUSIVT

MURVERK

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

MURMESTER

ARVID HALVORSEN AS
KAI MYHR AS

Alle kan finne
sin egen
tinde

Dialecta.no

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

Komplett bygg
med nøkkelen i døra!

drømmen
Toppen av hytte
g investering. Velg derfor en
stor og vikti
Å bygge sin egen hytte er en
sont kan alle
hytteserien Tradisjon og Hori
kvalitetshytte fra Tinde. Med
dig.
elfer
– nøkk
finne sin personlige favoritt

Bli inspirert og se alle våre

er.no
modeller på wwww.tindehytt

44 30.
Ring oss gjerne på tlf. 61 28

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

•

•

Ansvarlig søker Prosjektledelse
Tømrerarbeid Betongarbeider Alt i mur og flis

•

•

•

Velkommen til en
uforpliktende byggeprat!

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

25

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

Bank. Forsikring. Og deg.
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Tlf.612 18000

Frikjør
Reiseliv
KunstLab
Sport og villmark
Strek og striper
Foto, sølv og leire

FOLKEHØGSKULE

RINGEBU

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, konrmasjon, jubileum, møter og
andre tilstelninger hos oss.

Ringebu Folkehøgskule
Tlf. 61 28 43 60
Faks 61 28 43 61
E-post: ringebufhs@oppland.org
Hjemmeside: www.rfhs.no

Ringebu Brukt og Nytt

krible.no

Krible design - 2011

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.

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

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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XL-BYGG ØNSKER ALLE HUS- OG HYTTEEIERE

Kvalitetsgaranti
på frukt og grønnsaker

Dobbelt tilbake
Pengene tilbake og ny vare
gratis om du ikke er fornøyd.

Hjelp oss å bli enda bedre!

Frukt og grønnsaker er vår viktigste varegruppe. Målet er
å være best! Derfor har vi vår egen kvalitetsgaranti på
frukt og grønnsaker. Kjøper du en vare du ikke er fornøyd
med, gir vi deg pengene tilbake og ny vare gratis!
Nøl ikke med å si i fra.

▲

KIWI Ringebu
Mandag-fredag 7-23
Lørdag 9-21

VELKOMMEN
TIL GOD HANDEL
Maxbo Ringebu har blitt
XL-BYGG og ønsker velkommen
til en modernisert butikk!
Hos oss får du:
• Stort vareutvalg til nybygg
og rehabilitering
• Egen kjøkkenavdeling
• Hjelp til prosjektering,
mengdeberegning og
ansvarsrett
• Levering på faste kjøreruter

xl-bygg.no
Randkleivgata 2
2630 Ringebu
Tlf 61 28 17 00
Man-Fre 7-1630, lør 9-14
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mammut reklame as

Returadresse: Ringebu kommune, 2630 Ringebu

KVITFJELL

Moderne leiligheter, med tradisjonsrike materialer, tre, skifer og glass.
Pris fra
Omkostn.
P-rom/bra

kr 2 250 000 + omk.
ca. kr 8.000,fra ca. 85 kvm.

Byggeår
Tomt

2006-2008
11 747 kvm.

Adresse
Visning

Kvitfjell Lodge
Etter avtale med megler

Kontakt
Telefon

Unni Rolstad
481 49 015

Kvitfjell Lodge

KVITFJELL

Prosjekterte leiligheter. Svært flott utsikt og meget gode solforhold!
Pris fra
Omkostn.
P-rom/bra
Ant. sov.
Byggeår
Tomt

kr 4 250 000 + omk.
ca. kr 3.000.
ca. 109 kvm.
4
2013
Festet tomt

Adresse
Visning

Kvitfjell Vest, Nirvana 4
Etter avtale med megler

Kontakt
Telefon

Bente Holen Bergseng
996 31 858

Kvitfjell Vest, Nirvana 4

SKAL DU SELGE ELLER
KJØPE EIENDOM ?
Eiendomsmegler1 er ditt naturlige meglervalg:
* Vi er lokalkjent og kan ditt nærmiljø
* Erfarne meglere med høy kompetanse som kan salg
* Vi vet hvor viktig et bolig-/hyttesalg er for deg
* Gode markedsføringskanaler
Unni Rolstad som er ekte "midt-døl" har den beste lokalkunnskapen og kjennskap
til området. Unni har lang erfaring med kjøp og salg av fast eiendom, både med
boliger, fritidseiendommer og nyoppførte eiendommer.
EIENDOMSMEGLER 1 - LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL AS
Kontakt: Unni Rolstad, tlf.nr.: 48 14 90 15 eller unni@em1-vinstra.no
www.eiendomsmegler1.no
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