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Sommerens vakreste eventyr

Leder’n
For tre år siden ble prosjektet «Bolyst og
landsbyutvikling» vedtatt gjennomført,
og prosjektlederen startet i stillingen på
sensommeren 2014.
Oppland fylkeskommune støttet prosjektet,
og har betalt halvparten av lønnsutgiftene
for prosjektlederen i disse tre årene. Som
navnet tilsier, har prosjektet vært todelt;
generell bolystarbeid for hele kommunen, og
arbeid for å styrke utviklingen av «Landsbyen
Ringebu». Nå når prosjektet går mot slutten, er det tid for å reflektere
over innsatsen og resultatene. Prosjektets avslutning betyr ikke at
bolystarbeidet avsluttes. Vi har en ekstra utfordring i å videreføre
arbeidet uten den ekstra kapasiteten, men videreføring av arbeidet
er like viktig som før. Hvordan kommunens ambisjoner skal følges opp
med videre satsing og tiltak er et politisk spørsmål.
Hva skaper bolyst?
Dette er det ikke noe enkelt svar på. Bolyst måles gjerne i tilflytting
og vekst. I 2016 opplevde Ringebu en netto tilvekst i folketallet på 40
personer, gjennom netto tilflytting. Dette var svært positivt på mange
måter. Det var den største økningen i moderne tid og størst økning
blant kommunene i Gudbrandsdalen utenom Lillehammer. Hvis vi bare
bruker veksten i folketallet i 2016 som grunnlag for å vurdere effekten
av prosjektet, vil konklusjonen være enkel.
De fleste er enige om at bolyst, tilflytting og vekst har med
attraktivitet å gjøre. Telemarksforskning innførte for noen år siden
begrepet attraktivitetspyramiden, og tankegangen bak denne har fått
oppslutning i fagmiljøer rundt om. Et lokalsamfunn har større mulighet
til en positiv utvikling dersom det til samme tid er et attraktivt sted å
besøke, et attraktivt sted å drive næring og et attraktivt sted å bo.
Attraktivitetspyramiden har vært en ledestjerne for kommunens
utviklingsarbeid. Ringebu er en stor hyttekommune, med like mange
fritidsboliger som innbyggere. Venabygdsfjellet har lange tradisjoner
og Kvitfjell er blant det ypperste i sin genre. Tilrettelegging for utvikling
i destinasjonene er viktig og har stor oppmerksomhet. Aktørene på
Venabygdsfjellet samarbeider om videre utvikling, og Alpinco starter
i år en ny, spennende utvikling i Varden, med åpning av ei helt ny
dalside i Kvitfjell.

Landsbyen Ringebu har blitt et veldig trivelig sted å oppholde seg,
med arrangement, møteplasser og spesialbutikker.
Hvem andre har gratis wifi til besøkende i sine tettsteder? I sommer
ferdigstilles innovasjonssenter og nytt bibliotek, som nye tilbud og
møteplasser. Også Fåvang sentrum gjennomgår en kraftig forskjønning,
med en spennende torgløsning midt i. Trailertrafikken legges utenom
sentrum fra i sommer, det bygges og ombygges butikker og i 2018
etableres miljøstasjon. Det er investeringlyst på Fåvang, og hvem
vet hva neste idé og prosjekt blir. Dermed får kommunen to trivelige
tettsteder, som supplerer hverandre.
Vi opplever gode tider i næringslivet, og dermed økt sysselsetting.
Flaggskipene Fjøssystemer, Tinde, Isoterm, Fåvang sag og Tine Frya gjør
Ringebu til industrikommunen i Gudbrandsdalen. I tillegg kommer alle
håndverksbedrifter, entreprenører og ikke minst landbruksnæringene.
Kommunen opprettet stilling som næringssjef for to år siden.
Denne stillingen er viktig i arbeidet med å bistå næringslivet, som
tilrettelegger, pådriver og døråpner.
Kommunen ferdigstilte i fjor 16 nye leiligheter, hvorav halvparten
er gjennomgangsboliger for førstegangsetablerende. I år bygges
Fåvangtorget om med 7 utleieleiligheter. Et par andre prosjekter
er under planlegging. Leiligheter er foreløpig en knapphetsvare,
og vi skulle gjerne hatt kontakt med noen investorer som ser dette
framtidige markedet som et interessant investeringsobjekt.
I tillegg til dette har et viktig, men mindre synlig arbeid vært i fokus
disse tre prosjektårene. Hvordan kan vi skape en bredere kulturell
flate, styrke urbane trivselsfaktorer og samtidig framelske det ekte og
gode ved våre tradisjoner og levemåter her på bygda?
Ringebu er det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen. Det er alt i alt
veldig mye positivt som skjer, og det er mye positivt å arbeide videre
med, til glede for alle; innbyggere, næringsliv og besøkende.
Ved avslutning av prosjektet vil jeg takke prosjektleder Birgitte Bay
for innsatsen hun har stått for. Hun har bidratt på mange måter til å
utvikle Ringebu og har utfordret vante tankemønstre. Tre år går fort.
Det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid.
Jeg ønsker alle en fin og aktiv sommer!
Vi treffes i Ringebu!
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Tekst. Britt Åse Høyesveen. Foto: Maja Tschimben Pallsveen og Britt Åse Høyesveen

I dag skal jeg besøke en person som jeg har hørt mye spennende om og sett
på arrangement som Fårikålfestivalen, Huset Granmo og Ringebudagene.
Hun er født og oppvokst mellom noen fjellknauser i Sør Tyrol i Italia og er
vant til mer utfordrende fjell enn det selv Ringebu kan skilte med. Kanskje
det er derfor hun klarer å se så mange muligheter i alt som kan vokse og
gro selv langt oppe i dalsida her i Ringebu.
Etter en velkomstkomite bestående av fem gjess og en kjælen katt ute
på gårdsplassen dukker en blid og fornøyd dame opp i døra og ber meg
med inn.
Her har Maja Tschimben funnet sin person i livet og blitt hetende Pallsveen
i tillegg, men det var først etter en liten omvei om Skottland i tre år og
Stavanger i et halvt år. Her fikk hun god kompetanse i matproduksjon
etter bærekraftige prinsipp. Når oppholdet i Stavanger var over søkte hun
jobben som budeie på Vårheim på baksida på Fåvang. På setra møtte hun
Engebret og kjærligheten,
og da var framtida lagt.
I Skottland lærte hun å
kjøre traktor, men måtte
lære å kjøre på nytt når hun
kom til Gudbrandsdalen
med bratte jorder og nye
utfordringer, sier hun og
ler. Vårheim ligger langs
Vestsidevegen opp mot
Kvitfjells vestside med
kommende
«Varden»
som den nye dalsida i
destinasjonen
Kvitfjell.
Dette er en stor kontrast til
det livet Maja og Engebret
Pallsveen lever på Vårheim.
Ugras som lukes gjenbrukes som mat til gjessene
Foto: Maja Tschimben Pallsveen

Maja viser hvordan hun forbereder sommeren inne.
Foto: Britt Åse Høyesveen

Vi setter oss på kjøkkenet og både det jeg ser og hører Maja fortelle, betyr
at hun er levende opptatt av at mest mulig skal være naturlig og levende
rundt henne. Hun forteller om oppvekst, utdanning og arbeidserfaring
som henger sammen med det Vårheim representerer både ute og inne: et
levende sted med alt som kan gro 550 meter over havet, en teknikk for
å dyrke som heter permakultur, dyr som gir muligheter for mat og klær
direkte til familien og en positiv gjenbruk og omforming av noe andre ser
på som uten verdi.

Med så stort mangfold som krever sitt stell er det sikkert at denne dama
er det skikkelig tak i, og hun har valgt å leve ut sin kunnskap og prøve
mange forskjellige ting. Maja har tidligere studert gammelgresk og latin i
Østerrike og arbeidet som lærer på videregående skole i Sør Tyrol i noen
år, men hun drømte om et mer naturlig og selvforsynt liv. Derfor reiset
hun til Skottland og jobbet frivillig på forskjellige gårder, lærte hos en
permakulturgartner og jobbet på et andelslandbruk som produserte
grønnsaker for 200 familier hele året rundt.

Vårheim ligger i bakkene og er slettes ikke så stort, men i mangfold er
det enormt. Her finner du høner, gjess, vaktler, sauer, geit og en koselig
huskatt. Det som imponerer meg aller mest er alt jeg kan finne av
grønnsaker, bær og krydderplanter ute, inne og i selvlaget drivhus. Her
er det tomater, agurk, fem typer salater, vinranke, flere slags bønner,
erter, rødbeter, bladbete, spinat, grønnkål, hodekål, gresskar, jordskokk,
gulrøtter, poteter, squash, brokkoli, blomkål, knutekål, kålrot, mainepe,
løk, rødløk, treløk, purreløk, basilikum, salvie, ringeblomster, selleri,
persille, mynte, ruccola, humle, sitronmelisse, plommetrær, morelltre,
epletrær, rips, solbær, jordbær, bringebær og stikkelsbær. Enda er det nok
mye jeg ikke har med her. Melk fra geitene blir levert til Tine, men en
liten del yster Maja og Engebret til ost, mens kjøtt blir til pølser og annen
kjøttmat til familien. Noe av ulla fra sauen kardes, spinnes og farges.
Bein blir til nålehus eller smykke. Det er sikkert mange flere vekster og
produkter som jeg ikke har skrevet ned eller Maja har nevnt i samtalen så
langt, men som alle forstår så er dette en oase av liv i baksida.

På grunn av klimaet er det ikke mulig å være fullstendig selvforsynt på
Vårheim, men hun prøver så godt hun kan: hun koker såpe og salve, baker
surdeigsbrød, nålbinder(gammel vikingteknikk som kom før strikking) og
syr nesten alt av klær til både seg selv og familien. Hun har også laget sko
til seg selv. Pallsveen tar gjennom organisasjonen WWOOF imot frivillige
som vil komme og hjelpe til på garden. De kommer fra hele verden og
bor her som en del av familien over en periode. Dette er spennende og
gir både voksne og barn verdi gjennom språk og kultur som de tar med
inn. I tillegg er de en innsats- og kompetanseverdi i mangfoldet som
produseres her. Barna som bare er 4 og 6 år lærer tre språk gjennom
denne ordningen og ved at Majas familie og venner kommer på besøk.
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Takseringen /retakseringen skal være ferdig innen 1. mars 2019, og blir
en viktig politisk sak å følge opp både for næringsdrivende og for alle
med boliger og fritidsboliger.

Selvlaget drivhus opp mot en mørk vegg gir bedre vekstvilkår
Foto: Maja Tschimben Pallsveen

Da er tiden kommet for å skrive Ordfører`n til sommernummeret.
Ringebu kommune, og vi som politikere, har et stort ansvar for alle som
oppholder seg i kommunen til enhver tid. Gode barnehager, skoler og
helsetjenester er viktig for alle som bor eller oppholder i kommunen. Dette
har også en stor betydning for de som ønsker å etablere seg i kommunen.
Vår visjon er: «kommunen der det lov å lykkes!» Og vi må kjennetegnes
både innad og utad som rause, solide og spenstige. Dette er kommentert
i kommuneplanens samfunnsdel og i handlingsplanen, og dette er noe
både politikere og administrasjon må sørge for at blir fulgt opp.
Det er viktig å sørge for nok boligtomter, og ikke minst satse på et godt
næringsliv med tilgang på arbeidsplasser, men vi må heller ikke glemme
å ta vare på alle de arbeidsplassene vi har i dag. Det må arbeides hardt
både politisk og administrativt for å etablere flere. Dette vil i framtida gi
kommunen skatteinntekter som sørger for at vi fortsatt kan opprettholde
og styrke helse- og omsorgtjenester, skole og barnehager.

Maja er en stolt traktorkjører i bratte bakker Foto: Dennis Moosburger

Jeg spør henne om hun lager planer for alt som skal skje gjennom særlig
vår, sommer og høst for å få dette til å gå sammen. Da svarer hun at
«planen er i hodet» og kommer naturlig. Dagene kan være ganske
uforutsigbare som gårdbruker, sier hun og ler.

Nøkkelen til hvordan hun klarer å dyrke fram så stort mangfold er hennes
kjennskap og kreative måte å dyrke på. Grønnsaken squash er en «fin
dame» sier hun som ikke tåler vind og for mye regn.
Løsningen for squash ble «haugesenger» som er jordhauger der squash
vokser på sidene av haugen, men ikke oppå for der blåser det. Når slike
hauger ligger sammen gir det et mikroklima mellom haugene. Mikroklima
betyr da et lite område med et klima som er varmere og uten vind selv

Til og med gresskar får Maja til å vokse 550 m.o.h
Foto: Maja Tschimben Pallsveen

om det blåser over disse haugene. Haugesenger kan lagre fuktighet på
innsiden, samtidig som at for mye regnvann kan renne av slik at plantene
ikke råtner. Det tok meg tre år til jeg endelig fikk fram squash, sier Maja,
man må aldri gi opp!
Jeg er fascinert, imponert og takknemlig for å få komme på besøk og få
en slik personlig innsikt i hvordan Maja ser muligheter for produkter og
produksjon på en helhetlig, kortreist og bærekraftig måte. Maja har tilført
sin familie ny innsikt i matproduksjon og laget det gode liv for seg og sin
familie her på Vårhaug.

Det siste året har vist en stor tendens til sentralisering og utarming
av distrikts Norge. Noen reformer er ferdige og andre er under
behandling. Noen av reformene har vært Skattereform, Kommunereform,
Regionreform, Nav reform, Sykehusreform, Nærpolitireform, osv.
Fylkesreformen som regjeringspartiene og Jan Tore Sanner går for er et
«stordriftsparadis» og betyr sentralisering, byråkratisering, lydighet og
A4-tilpasning. Sentrale styresmakter har lenge lagt opp til at kommuner
og regioner skal kjempe om ressursene.
Sanners stordriftsmani vil, uten tvil, legge distrikts Norge i grus, dersom
han får fortsette gjennom tvangsløsninger. Dette vil bli en sulteforing
av distrikts Norge, og verken bli «robust» eller «bærekraftig» for våre
distrikter. En tvangssammenslåing i Oppland skal altså føre til at vi blir
et større fylke sammen med Hedmark, selv om dette ble avvist med stort
flertall i begge fylkestingene, mot stemmene fra H, Frp og V.
Økonomisk har Ringebu kommune gått svært godt de siste årene. Det har
vært en sterk og god økonomistyring innenfor alle tjenester både politisk
og administrativt. Det drives godt i Ringebu ifølge skatteinngangen, som
pr. mars mnd. viser et resultat på kr: 1 064 000 mer enn budsjettert. Dette
lover bra for 2017.
Politiske saker:
Kommuneplanens arealdel 2016-2027 ble behandlet i kommunestyret
den 21. februar 2017 og er en stor og vanskelig sak. Kommunestyret
har vedtatt å legge denne planen til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.
Vi går for å få til en egengodkjent plan, men med stor sannsynelighet
blir det nok en mekling med fylkesmannen i løpet av sommeren. Blir
vi ikke enige kan saken havne i departementet. Dette vil kunne sette
en del videreutvikling på vent, men det får tiden vise. Det er mange
reguleringsplaner i vår kommune, men en ny stor rasteplass ved Muen har
bekymret mange. Spesielt dette med å få på plass et toalettanlegg i området.
Dette er noe vi skal jobbe hardt med og sanitærproblemet må løses.
Vi er godt i gang med godkjenning av prosjektplan og prosess for ny
alminnelig taksering av eiendommer. I 2009 vedtok kommunestyret å
innføre eiendomstakst i hele kommunen.
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En stor sak i vinter og i vår har vært flomforebyggingen og
avlastningsvegen på Fåvang som sikrer ca. 100 industriarbeidsplasser.
Anleggsstarten var i januar, og signaler pr. april viser at
entreprenørens fremdriftsplan i skrivende stund er i meget god rute.
Avlastningsvegen /flomforebyggingen skal være ferdig i god tid før
vårflommen kommer. Denne veien blir meget bra når det gjelder
trafikksikkerheten for Fåvang sentrum. Ca. 200 lastebiler har kjørt
i gjennom sentrum i uka, og det vil bli en befrielse for boligeiere,
næringsdrivende, turister, skoleunger og alle som ferdes i sentrum når
disse store bilene blir borte.
Sentrumsforskjønnelsen i Fåvang er i sluttfasen og vil forhåpentligvis være
ferdig når dette bladet kommer ut. Dette har tatt svært lang tid og det må
vi beklage for alle involverte. Men vi håper at våre innbyggere og turister
blir fornøyde når åpningen har vært. På Fåvang skal det bygges en ny
Kiwi butikk med ca. 20 årsverk. Butikken skal være ferdig høsten 2017.
Brekkebakken er fortsatt et hett tema og er en viktig politisk sak som det
jobbes aktivt
med. Spørsmålet blir om fylkestinget prioriterer denne fylkesvegen i
handlingsprogrammet for fylkesveger i juni. Vi håper selvfølgelig på et
positivt vedtak, slik at vi kan få satt i gang rask utbedring og vedlikehold.
Her må kommunen få opp en politisk sak om forskuttering, slik at
byggingen og utbedring kan starte høsten 2017 eller på nyåret i 2018.
Byggetiden vil bli 8 mnd ifølge SVV. Det gjenstår også en del planlegging
fra SVV sin side og det må til en regulering. Det kan finnes kulturminner
som ikke er synlige og det må til tilgjengelige arkeologer for undersøkinger
av kullgroper, ifølge Oppland fylkeskommune. Dette arbeidet startet i vår.
Innovasjonssenteret i Jernbanegata 4 ble ferdig ca 1. mai og noen
leietakere har flyttet inn. Disse lokalene ble meget spennende. Først etasje
med bibliotek kommer langt i løpet av sommeren og det er beregnet en
åpning den siste uken i august.
Etableringen av bofellesskap for 10 mindreårige flyktninger sto klart ca.
1. januar og det har kommet 3 mindreårige pr april 2017. Jeg kan også
nevne at det skal bygges et bofellesskap for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, med prosjektoppstart i løpet av 2017. Det er opprettet en
byggekomité med politikere, personer fra administrasjon og brukerrådet.
Dette vil bli et nytt og spennende prosjekt som Ringebu kommune vil
være stolte av når det står ferdig.
Det er også flere bedrifter som har etablert seg i Ringebu i løpet av
2016 og 2017, og vi er svært glade for at disse har valgt å satse i vår
kommune. Selskapet Skarpsno Stenumgård AS bygger en ny Kiwi med
ca 20 arbeidsplasser på Fåvang. Coop prix på Fåvang endrer i løpet av
våren 2017 sin butikk type til Coop Extra.
Erling Rolstad med konsernets virksomhet har flyttet til Ringebu og fra
mars 2017 endres Gudbrandsdal Pukk AS forretningsadresse og flytter
den til Ringebu kommune. Fron Diesel AS vil våren 2017 åpne et helt nytt
verkstedbygg i Maskinvegen 1 på Frya industriområde som også eies av
Erling Rolstad.
Nytt rørfirma etableres i det gamle Ringebu Sag, administrasjonsbygget
fra april/mai 2017. med navn Midt-Norsk Rør avd Ringebu.
Som dere ser, skjer det svært mye positivt i vår kommune når det gjelder
etableringer og arbeidsplasser.
Til slutt vil jeg minne dere på å nyte det flotte fjellet vi har i løpet av
sommeren og høsten, og jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!
Arne Fossmo
Ordfører Ringebu
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Kvitfjell får sin tredje fjellside!
Tekst: Vibeke Fürst Holtmann. Foto: Hallvard Brekke Klingen

Ny stolheis og 5 km nye løyper ferdigstilles sesongen 17/18.
Kvitfjells tredje fjellside har vært planlagt i lang tid. -Det er en stor
milepæl for Kvitfjell at utbyggingen nå er vedtatt, med oppstart allerede
til våren 2017, forteller daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.

Salg over all forventing
Eiendomsmeglerne Hallvard Brekke Klingen og Trond Heide fra
iHus premium har opplevd et stort trykk på tomtesalg fra salgstart i
desember. Salget har gått over all forventning, og interessen har vært
stor hele tiden, forteller Klingen.
Folk vi har med oss opp er alle begeistret over det vi viser dem der oppe,
og de ser det unike ved området.
Nærheten til alpint og langrenn er selvsagt kjærkomment, men også
mulighetene dette området gir på sommerstid. Kvitfjell Varden har
svært gode sol- og utsiktsforhold, som er et viktig kriterium for mange,
forteller Trond Heide.
Visningstallene for vinterferien er allerede gode, og det før nyheten om
realisering og ny stolheis har kommet ut. At den nyheten kom nå rett
før vinterferien, er perfekt timing, smiler Klingen. Stolheis er noe mange
interessenter har etterspurt allerede, så å kunne gi dem denne nyheten
nå er positivt.
Vår forventning fremover er at flere vil føle at det blir lettere å ta en
beslutning om kjøp nå som prosjektet blir realisert, avslutter Heide.
En av alpin-Norges største satsinger
Ny stolheis er ikke bare en gladnyhet for tomtekjøpere, men en stor
nyhet i alpin-Norge. Kvitfjell får en helt ny fjellside. Ny stolheis og 5 km
løyper er kun første etappe i utbyggingen av Kvitfjell Varden.

Til fjells på under 6 minutter
Det blir også bygget en ca. 250 meter lang stolheis som blir en
forbindelse
mellom vestsiden og Kvitfjell Varden. Heisen strekker seg over et vakkert
naturområde og vil bli en liten utsiktssafari på vei over til Kvitfjells
tredje fjellside. Der ender du på starten til den nye expresstolheisen som
går helt til fjells på Kvitfjell Varden. Den nye expressen blir en 6-seters
stolheis med god kapasitet. Her kommer du til fjells på under 6 minutter.
Fra toppunktet på den nye stolheisen ligger også hele fjellheimen foran
deg, med et løypenett som strekker seg til Skeikampen i sør, og Gålå og
Fefor i nordvest, forteller Stensrud.
Kvitfjell får nå tre fjellsider med unik og differensiert skikjøring. Dette
knyttet sammen med moderne stolheiser med god kapasitet. Her kan du
stå på ski fra Gudbrandsdalen helt inn i Peer Gynts Rike, en skisafari som
vil gi deg alpefølelsen, sier Stensrud.
Nye løyper
De nye løypene i Kvitfjell Varden ligger opp mot høyfjellet i variert
skogsterreng. Her bygges i første etappe familievennlige grønne og blå
løyper, som vil være et godt supplement til Vestsiden og de litt tøffere
løypene ned mot Gudbrandsdalen. Begge løypene får god bredde og blir
perfekt for store, gode carvingsvinger.
Tomtene
Det er lagt ut 3 nye tomteområder med umiddelbar nærhet til bakken
og langrennsnettet. Godt over 20 tomter har blitt solgt siden desember,
og Alpincos styre vedtok denne uken at Kvitfjells tredje fjellside
realiseres. Tomtene ligger fra 870-950 moh. i et svært snøsikkert område
med utsikt mot Rondane, Jotunheimen, Peer Gynts rike og Kvitfjells
vestside. Alle tomtene har umiddelbar ski inn og ut til alpine traséer og
langrennsnettet.
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Etappe to blir et tøffere skiområde med gode off-pistemuligheter og mer
utfordrende løyper.
Området Kvitfjell Varden består av hele 3500 daa, hvor det ligger til
rette for videre utvikling av skianlegget både nord og sør for første
etappe av utbyggingen. Totalt kan det bygges hele 15 km med nye
alpinnedfarter i det nye skiområdet, helt fra grønne nybegynnerløyper til
mer krevende svarte løyper.
Området ligger svært snøsikkert til, og er kjent for at det faller store
mengder natursnø, noe som også gjør fjellsiden interessant for
frikjøring, forteller Stensrud.
Kontakt:
Daglig leder Alpinco/Kvitfjell Odd Stensrud. Tlf: 419 15 611

Plan og teknisk informerer - eiendomsskatt
Tekst: Anne Lise Martin. foto

Alminnelig taksering og befaring
Ringebu kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fra 2009.
Eiendomsskattetakstene gjelder i 10 år om det ikke skjer påbygging,
riving eller andre spesielle forhold i tilknytning til eiendommen.
Eiendomsskattelova §8A -3 sier: «Det skal vere ei allmenn taksering i
kommunen kvart tiande år», det vil si at i Ringebu må ha ny alminnelig
taksering klar fra 2019.
Taksten som settes skal gjenspeile markedsverdien som det står i
Eiendomsskattelova§8A-2(1)
«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at
eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli
avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal»
Det vil bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer iløpet av 2017
og 2018
For å sikre likebehandling skal alle eiendommer besiktiges utvendig, det
vil si at areal måles opp og alle bygg fotograferes. De som skal besiktige
vil være iført gule vester og ha identitetskort med seg.
Ringebu kommune har organisert arbeidet i 2 faser. Først blir matrikkelen,
grunnlaget, oppdatert ved at alle eiendommer blir oppmålt og besiktiget
og dokumentert med bilder. Alle hjemmelshavere vil få tilsendt de
opplysningene som blir målt opp på eiendommen. Hvis hjemmelshaver
mener det er feil eller mangler ved de opplysningene som er registrert,
vil dette bli rettet opp direkte eller ved ny befaring av eiendommen.
Det blir utarbeidet et eget skjema som blir tilgjengelig på kommunens
hjemmeside for slik tilbakemelding til eindomsskattekontoret.

Når den sakkyndige nemnda har vedtatt takstene som skal gjelde fra
2019, vil hjemmelshaverne bli gjort kjent med dem, og offentlige
skattelister blir lagt ut.
Klagebehandling:
Det er fullt mulig for skatteyteren å klage og det kan også avtales ny
befaring sammen med eieren hvis det er ønskelig. Opplysninger om
faktafeil eller andre opplysninger som er relevante må være levert
skriftlig, gjerne som e-post. Et skjema beregnet for klage vil bli tilgjengelig
på kommunens hjemmeside. Klager blir lagt fram for sakkyndig nemnd.
Endrer sakkyndig nemnd sitt opprinnelige vedtak, vil klageren få
tilbakemelding, og få ny klagerett på det. Det nye vedtaket kan være
medhold, delvis medhold eller annen endring. Hvis sakkyndig nemnd ikke
endrer taksten, går klagen til klagenemnda for endelig avgjørelse.
Kommunetsyret fastsetter hvert år i forbindelse med årsbudsjettet
hvilket bunnfradrag og hvilken promillesats som skal være gyldig for
det kommende skatteåret. Dette vil ha innvirkning på grunnlaget for
utskriving av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen de
øvrige kommunale eiendomsavgiftene.
Se mer om eiendomsskatt og taksering: Ringebu kommunes hjemmeside
ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/eiendomsskatt/
Lovdata og eigedomsskattelova
lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29

Vær vennlig å gi tilbakemelding til eiendomsskattekontoret hvis dere
ønsker å delta på befaringen av din egen eiendom:
e-post: eiendomsskatt@ringebu.kommune.no eller tlf 612 83 048
Når grunnlaget er på plass i matrikkelen, vil en sakkyndig nemnd
(takstnemnda) som er valgt av kommunestyret vedta en takst
på eiendommen. Den sakkyndige nemnda vil bruke bildene og
faktaopplysningene som er registrert i matrikkelen, samt rammer og
retningslinjer i takseringsarbeidet.
Det blir utabeidet et nytt dokument «Rammer og retningslinjer for
taksering» som inneholder sjablonger og takseringsregler. Dokumentet
vil finnes på kommunens hjemmeside når det er vedtatt og vil gjelde fra
2019.

Sakkyndig nemnd:
Kjell Arne Borgedal, Camilla Karlstad, Per Kristian Fossmo

Visste du at ...
Ringebu folkebibliotek holder sommerstengt!
I forbindelse med flytting inn i nye lokaler og avvikling av ferie for de ansatte vil Ringebu folkebibliotek holde stengt i uke 26-34.
Siste åpningsdag før flytting er fredag 23.juni kl.10.00 - 14.00.
Første åpningsdag etter flytting er mandag 28.august kl.12.00-19.00....
Biblioteket minner om at innleveringsluka også vil være stengt i samme periode.
Biblioteket beklager de ulemper dette måtte medføre for våre brukere, men de ansatte gleder seg til å tilby dere et flunkende nytt og
fleksibelt bibliotek i august!
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Ringebu Rotaryklubb

Ringebu innovasjonssenter og Ringebu bibliotek

Hva er Rotary:
Rotary ble stiftet for 112 år siden og er en yrkesbasert organisasjon som
er organisert i klubber i mer enn 200 land og med mer enn 1,2 millioner
medlemmer. Rotary er en organisasjon av mennesker som gjennom Rotary
ønsker å gjøre en forskjell i våre omgivelser, samfunn og verden. Gjennom
våre handlinger ønsker vi å gagne andre mennesker

Nå begynner Ringebus nye storstue å ta form. Etter en hektisk
byggeperiode har de første bedriftene flyttet inn i Innovasjonssenteret i 2.
etasje i Jernbanegata 2. Visjonen til Innovasjonssenteret er: «Der folk og
ideer møtes». Målsetting er at innovasjonssentret skal bli en møteplass
og et arbeidssted. Sentret bør blir et nav der næringslivet har et miljø
for å utvikle seg kommersielt på tvers av bedriftene og i kontakt med
kunnskapsmilljø som skapes der. Innovasjonssentret skal gi mulighet for
å koble bedrifter med hverandre og med andre relevante aktører, slik at
de kan skape og omdanne kunnskap til kommersiell utnyttelse og dermed
øker sin konkurransekraft gjennom suksessfulle innovasjonsprosesser.

Tekst: Frode Martinsen og Anne B. Vestad. Foto: Anne B. Vestad. Ilustrasjon: RAM arkitekter

Tekst: Arnhild Baukhol. Foto: Bjarne Løkken

Hvert enkelt Rotarymedlem har som motto å gagne andre: fordi vi vet
at det de gjør bidrar til å gjøre en forskjell i andres liv. Enten gjennom
å bygge en ny lekeplass eller en ny skole, forbedre helse eller sanitære
forhold, ha opplæring i konfliktmegling eller opplæring av jordmødre
vet de at det arbeidet som blir gjort ,stort eller smått, vil forandre andre
menneskers liv til det bedre.
I utgangspunktet var Rotary International en klubb for menn, nedfestet
i deres lover, men for førti år siden kom de første kvinner inn i Rotary,
loven ble endret , og i dag er det vanskelig å forestille seg klubber uten
kvinnelig deltagelse.
Ringebu Rotaryklubb:
Ringebu Rotaryklubb ble stiftet i 1967 og har i dag ca 30 medlemmer
fra Sør-Fron,Ringebu og Øyer, og vi ligger i distrikt 2305 som omfatter
Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal.
Klubben har møter hver tirsdag kl 18.30 – 19.30 i Ringebu Ungdomssenter.
På klubbkveldene har vi tema av samfunnsmessig interesse, både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Det er en fin måte for f. eks. nyetablerte å få
markedsført og gjort kjent hvem de er, hva de vil og hva de ønsker slik
at klubbens engasjerte medlemmer kan være ”ambassadører” for disse.
Klubben har i mange år engasjert seg i ”End Polio Now”, som er et
internasjonalt prosjekt for å utrydde polio i verden. Takket være en felles
innsats fra flere deltagere, er det i dag bare 3 land i verden som har polio,
nemlig Pakistan, Afghanistan og Nigeria.

Parker vår utvekslingsstudent fra Texas 2016-2017

Det er for ungdommer mellom 16 og 19 år som ønsker å reise ut for å
samle kunnskap og oppleve andre kulturer. Klubben har egne medlemmer
som har lang og god erfaring med utveksling av ungdommer , noe som er
betryggende for de som ønsker å reise.
Det er mange land å velge mellom, fks USA, Sør-Amerika , Australia og
i Europa.
I dag har klubben ansvar for en gutt (Parker) fra Texas i 1 år. Han bor hos
medlemmer av klubben mens han går på Vinstra Vidaregåande skule.
Ei jente (Ane) fra Ringebu er nå i Texas for å studere forskjellige skolefag
der. Til høsten skal ( Kristine) reise til Frankrike og en elev derfra kommer
hit til Ringebu.
I hytteområdene , både på vest-og østsiden, er det flere som er medlemmer
i andre klubber i Norge. De er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta
på våre tirsdagsmøter.
Ringebu Rotary ønsker flere og yngre medlemmer, båder menn og kvinner.
Siste året har det vært en bra økning og interessen er stor når det blir
kjent hvem Rotary er og hva de står for.

Vi ønsker hytteinnbyggere og innbyggere velkome til å leie kontorplass for
en dag eller to, det kan være trivelig og nyttig å møte andre mennesker i
stedet for å sitte alene på hjemmekontor. Det er god fiberkommunikasjon
med trådløs nett, nok Mbit/s som takler store datamengder. Det er også
et eget rom for redigering av film, bilder og lyd, dvs. at det er mulig
å mørklegge rommet som er lydisolert mot omverden. Det er gode
møteromsfaciliteter som kan bestilles i Fellestjenesten i Ringebu rådhus
tlf. 61283000

Senere på høsten vil biblioteket også blir tilrettelagt som et «meråpent»
bibliotek, hvor faste brukere kan inngå avtale med biblioteket om bruk
utenom betjente åpningstider. Her er det mye å glede seg til!
Visjon for nye Ringebu bibliotek: Mennesker i sentrum!

•
•
•
•
•
•
•

i sentrum av landsbyen
i sentrum for kulturopplevelser
i sentrum for kompetanse og utdanning
i sentrum for personlig utvikling og vekst
i sentrum for offentlig samtale og debatt
i sentrum for refleksjon, fordypning og lange tanker
i sentrum for utvikling av vår dannelse og utvidelse av horisonter

Arbeidet med innredning i 1. etasje til biblioteket og DNB eiendom
vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren. August vil bli flytteperiode for
biblioteket og mandag 28. august er det offisiell åpning av Ringebu
innovasjonssenter og Ringebu bibliotek med spennende program fra
mandag til lørdag. Følg med på www.ringebu.kommune.no for å få med
deg programmet.

Rotary arbeider bredt for humanitære utfordringer:
Fredsarbeid - Bekjempelse av sykdommer - Sørge for rent
vann - Miljøvern - Redde liv, spesielt for mødre og barn
Av lokale prosjekter som klubben deltar engasjerer seg i er: vedlikehold av
Pilegrimsleden, vedlikehold i Prestegarden, juletre ved Eldresenteret m.m.
Den tida Ringebu hadde asylmottak, ble beboerne invitert til skisamlinger
og andre aktiviteter for å inkludere de i samfunnet på en god måte.
Klubben har gjennom alle år engasjert seg sterkt i utveksling av
ungdommer mellom forskjellige land.

Innovasjonssentret har en blanding av åpne kontorplasser og
cellekontorer, med mye bruk av glass som gjør at arealet oppleves som
åpent. Følgende bedrifter skal inn i Inovasjonssenteret: Frisk HMS,
Oppfølgingsenheten Frisk, Isky, Snøhetta regnskap, Krible design med
avdelingskontor, Midtalsarkivet, og Ringebu historielag . DnB eiendom
har midlertidige lokaler i 2. etg. i påvente av at nytt kontor på gateplan
ved siden av biblioteket etableres.

Det blir et sted man får lyst til å oppholde seg, og for å bli inspirert og
engasjert gjennom bøker, medier og deltakelse på arrangement. Det
gamle «bankbokshvelvet» blir en spennende ungdomsavdeling, det blir
selvfølgelig en trivelig og morsom barneavdeling som skal trigge barnas
leselyst, en scene for alle typer arrangement og avskjermet arbeidsplasser
og leserom. En god tidsskriftavdeling med gode stoler og utsikt til peisen,
ja du leser riktig det blir en gasspeis som varmer sjela på kalde vinterdager.

Fra venstre: Utvekslingsstudent Parker., ansvarlig for utveksling Bjarne
Løkken, President 2016-2017 Arnhild J.Baukhol,Tidl utvekslingsstudent Emily
Bingle på besøk fra Melborne husvert for Emily for 30 år siden: Nils J.Todal

Det er mye som skal planlegges og organiseres for å flytte et bibliotek,
men når alt er på plass 28. august lover vi at Ringebu får et tidsriktig og
moderne bibliotek. Også navnet blir da mere tidsriktig når biblioteket går
fra å være Ringebu folkebibliotek til Ringebu bibliotek. Biblioteksjefen vil
få betydelig større areal enn i dag til disposisjon, som gir bedre muligheter
for arrangement og ulike aktiviteter gjennom året. Nye lokaler vil utvikle
biblioteket til å bli en bedre og enda mer aktuell møteplass for folk flest.

Bibliotekaren anbefaler ...
Tekst: Ellinor Brænd

Den første sten av Carsten Jensen.
Mario Vargas Llosa sa en gang at «fiksjon er når man prøver å fortelle en sannhet med løgnens hjelp». Dette
sitatet har den danske forfatteren og journalisten Carsten Jensen hatt i bakhodet da han skrev «Den første sten».
Romanen forteller storslått og klassisk om krigens vesen, fortalt som en moderne thriller, og hvor sannheten er
krigens første offer. Vi følger en gruppe unge menn og kvinner som har meldt seg til tjeneste i Afghanistan, drevet
av rettferdighetssans og behov for å prøve seg under ekstreme omstendigheter. Men de står snart overfor en
utfordring som ingen militær trening har forberedt dem på, og overlevelse blir deres eneste oppgave. Rollen som
forfølgere og forfulgte skifter ustanselig til de ikke lenger klarer å skille mellom venn og fiende, virkelighet og
fantasi. Men hvem er så disse soldatene? Steffensen er pragmatiker og øverstkommanderende, og med bakgrunn
som lokalpolitiker hjemme i Danmark. Sørensen er familiefar og har egentlig ikke lyst til å dra ut, men vet at det er
en karrierestopper å la være. Khaiber er dansk etterretningsagent med afghanske røtter som kjemper en kamp mot
en vanskelig fortid på kant med loven. Og Schrøder, hvem er egentlig han? En tilsynelatende allmektig motstander
gjemmer seg bak skiftende masker mens han trekker i alle trådene… Du skal ikke lese mange sidene før vi får
presentert det første drapet, og krigens alvor rammer alle Carsten Jensen sine oppdiktede soldater før eller
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siden. Alle mister kamerater, andre mister kroppsdeler, livet eller uskylden.
Som tittelen indikerer er dette en roman som er inspirert av Bibelen, og
sluttscenen vil alle kjenne referansene til. Og når man har lest boken så
blir man kanskje ikke så forundret over treffsikkerheten som inntreffer når
raseriet får overtaket og den første sten blir kastet.
Dette er en roman du ikke kan legge til side etter at de 600 sidene er lest
og siste bloddråpe er størknet i ørkensanden, den vil trolig feste seg i din
bevissthet. Boken gjorde et stort inntrykk på meg og satte i gang mange
tanker om hva krig gjør med mennesker, og om hvordan grensene for hva
mennesker kan gjøre blir forskjøvet når presset blir stort nok. Boka kunne
like gjerne vært en historie om norsk forsvar og en norsk tropp, og kan
nok leses som et debattinnlegg. Denne boken er vel verdt å lese!

Ringebu folkebibliotek,
Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu.
Tlf. 61 28 04 08.
www.ringebu.folkebibl.no
https://www.facebook.com/ringebu.folkebibliotek
Mandag og onsdag 12-19
tirsdag og fredag 10-14
Sommerstengt uke 28, 29, 30 og 31.
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Lokalhistorisk arkiv for midtdalen.
Tekst og foto: Torveig Dahl

Opplandsarkivet er eit desentralisert privatarkiv for Oppland med
avdelingar ved musea. Midtdalsarkivet er eit nyopprettta Opplandsarkiv
for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, og er ei avdeling i Gudbrandsdalsmusa
AS, regionmuseet for Midt- og Nord-Gudbrandsdalen (heimeside:
gudbrandsdalsmusea.no).
Eit privatarkiv er arkiv etter privatpersonar, gardar, lag og organisasjonar,
verksemder, lydband, film, fotografi og liknande etter private arkivskaparar.
Vi arbeider med innsamling, bevaring og formidling av privatarkiv frå dei
tre midtdalskommunane. Vi driv og med rådgjeving om oppbevaring og
sikring av arkivmateriale i privat eige.

Arkivmateriale som er ferdig ordna og ikkje er klausulert kan du få sjå på
lesesalen, skrive av, fotografere eller skanne/kopiere, dersom materialet
tillet det. Arkivmateriale kan ikkje lånast ut.
Dersom du har eller veit av materiale av lokalhistorisk interesse du meiner
er verdt å ta vare på, ta gjerne kontakt med oss. Vi tek imot nye arkiv, foto,
video- og lydband og enkeltdokument.

Nytt fra Visit Lillehammer
Tekst: Karen Lauvålien

Det er her det skjer!
I år er det duket for en skikkelig opplevelsesrik sommer, både for store og
små. Blant noe av det du kan oppleve, nevner vi et stort kulturjubileum
med kjente og anerkjente skuespillere, landsdekkende TV-sending med
tilhørende sommerfest, og nye familieoppsettinger med nasjonale, kjente
fjes. Her er det bare å gjøre seg klar!

Museet har nyoppretta 50 % arkivarstilling med Hilde Eggen frå
Ringebu. Vi kjem til å ha faste opningstider, men er elles å treffe
etter avtale, kontakt: midtdalsarkivet@gudbrandsdalsmusea.no.

Midtdalsarkivet har i dag om lag 170 arkiv i magasinet, mellom anna
etter spelemann og arbeidarpolitikar Pål Kluften frå Fron og Ringebu,
Gudbrandsdal Folkehøgskole, Hundorp, Forestia Norske Skog, Kvam og
Kvitfjell Utvikling AS , Ringebu. Arkivet får etter kvart overført alle arkiv
frå dei tre kommunane frå Opplandsarkivet si avdeling på Maihaugen.
Arkivet er lokalisert i andre etasje saman med Ringebu Historielag med
slektsforskingssenter og fotogruppe i det nye Innovasjonssenteret i
Ringebu, og er på plass til sommaren 2017. Vi har fått eit flott magasin
med rullereolar i kjellaren etter DNB, så nå er det bank der på ein ny
måte: Banken over levd liv - med arkiv og lokalhistorie. Her kan alle som
er interessert i lokalhistorie koma innom og treffe oss.

Nils Ole og Jakob Oftebro, står på scenen sammen for første gang.

Arkivar Hilde Eggen

Digitalisering av Ringebu ungdomsskole
Tekst og foto: Dan-Håkon Fonstad

Dette er en ordning som har fungert greit gjennom flere år,
men som vanskelig kan holde mål etter en framtidsrettet
målestokk.

150 år med Ibsen og Peer Gynt
Peer Gynt blir regnet som et mesterverk i verdenslitteraturen, og i 2017 er
det 150 år siden Henrik Ibsen skrev den berømte teksten. I år er det far og
sønn Nils Ole og Jakob Oftebro som for første gang står på teaterscenen
sammen. De skal begge spille rollen som Peer Gynt på Gålå i sommer.
Det er ikke bare nye skuespillere som presenteres i 2017-versjonen
av Peer Gynt ved Gålåvatnet, men oppsetningen får også et helt nytt
kunstnerisk team. Dette inkluderer scenografi, kostymer og koreografi, så
vel som ny regissør. Sistnevnte er prisbelønte Sigrid Strøm Reibo, som blir
første kvinnelige regissør på Gålå. Utendørsoppsetning i Gudbrandsdalen
er en helt unik ramme for forestillingen, som publikum ikke kan oppleve
noe annet sted, sier kunstnerisk leder Reppen. Peer Gynt blir spilt fra 4.13.august 2017.

Elever og ansatte møter begrepet digitale ferdigheter oftere
og oftere. Med digitale ferdigheter menes det blant annet
å kunne anvende digitale verktøy, medier og ressurser på
en hensiktsmessig måte for å løse praktiske oppgaver. Å
inneha gode digitale ferdigheter betyr også å ha utviklet
god digital dømmekraft når det kommer til nettbruk.

Den digitale tidsalderen er ikke lenger en udefinerbar spådom om fremtiden, men snarere
et fenomen som gjennomsyrer hverdagen vår allerede nå. Dette krever kunnskap og
ferdigheter om bruk og nytteverdi av digitale enheter.
På Ringebu ungdomsskole har vi for tiden i underkant av 150 elever. Disse må dele på
bruken av omkring 60 bærbare enheter, i tillegg til et datarom med 25 stasjonære PC-er.

10

For å kunne imøtekomme nyere forståelse av disse
kravene, og for å være tilstrekkelig offensive i satsingen,
har kommunen som skoleeier besluttet å øremerke
bevilginger til å styrke ungdomsskolens digitale enhetsstall for framtida. Dette innebærer at fra og med skoleåret
2017-2018 vil alle nye 8. klassinger få låne en digital
enhet gjennom skolen. Denne vil i utgangspunktet kunne
benyttes både på skolen og hjemme.
Vi ser fram til å kunne basere undervisning og annet arbeid
på at elevene alltid vil ha digitale enheter tilgjengelige.
Dette vil bidra til å ruste kommunens ungdom for videre
skolegang og for et fremtidig arbeidsliv i stadig endring.

I sommer er det en ny dronning på Kongsgården i Hunderfossen Familiepark

En ny dronning på Kongsgården
I Hunderfossen Familiepark våkner trollene til liv når solen går ned.
Da kan du bli med på ”Trollnatt”, og i sommer kan du oppleve et
helt nytt eventyr med den nye dronningen Hilde Lyrån. Lyrån er kjent
fra flere teateroppsetninger, tv-serier og filmer, og for de minste er
hun nok mest kjent som mammaen til Karsten i "Karsten og Petra".
Hun skal spille dronningen i hovedforestillingen "Askeladden og
Dronningen på Kongsgården" i sommer. Forestillingen vil foregå på
en splitter ny og spektakulær scene, for på Hunderfossen har nemlig
selveste Kongsgården reist seg!

Det blir stor sommerfest ved ærverdige og vakre Vinstra stasjon når
sommertoget kommer 11.juli.

27. juni går startskuddet for sommerens vakreste eventyr.
Da legger NRK Sommertoget ut på en åtte uker lang reise gjennom
17 norske fylker og 118 kommuner. 11. juli kommer Sommertoget til
Vinstra. Da blir det ”Minutt for minutt” sending, med ankomst på Vinstra
stasjon ca. Kl 14:00. Det blir byfest med masse aktiviteter og moro denne
dagen, med sendingen av ”NRK Sommeråpent” fra Vinstra Stasjon som
høydepunkt. 12. juli kl. 11.25 har Sommertoget et kort stopp på Ringebu
og vi vil lage i stand liv og røre på stasjonen.
Topp 10 anbefalte familieaktiviteter
Hesteridning på Venabygdsfjellet, Venabustallen
Familierafting i Sjoa med GoRafting
Bading i Nord-Fron Badeland
Stisykling på Venabygdsfjellet eller downhill i Hafjell Bike Park
Elgsafari med Gålå Event
Kano & kajakk på Lågen med Gålå Event
Gårdsopplevelser på Barnas Gård
Hunderfossen Familiepark og Trollnatt
Lilleputthammer Familiepark
Topptur til Muen på Venabygdsfjellet
Topp 10 anbefalte kulturopplevelser
Peer Gynt ved Gålåvannet
Ringebu Stavkirke og Ringebu prestegard
Kittilbu Utmarksmuseum
Helvete Naturpark
Gudbrandsdal Krigsminnesamling
”Flokk” – skulptur ved Sygard Grytting
Maihaugen
Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem
Lillehammer Kunstmuseum
Aulestad – Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
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Lundegard

Nytt fra Venabygdsfjellet

Tekst og foto Lundes

Tekst Julia Hamre og Kari Åse Lunde. Foto: Julia Hamre

Begrenset med plasser
Det anbefales at du har god erfaring med stisykling fra før for å få mest
mulig ut av helgen. Alle turer foregår med lokalkjente guider og arrangøren
har satt et tak på 30 deltagere. De har et ønske om å holde alt ganske lite,
dels fordi de er en liten arrangør, men også fordi en av turene skal inn i
det som er sårbart villreinområde i fjellet. Dette har Ringebu Sykkelgruppe
fått tillatelse til fra Fjellstyret i Ringebu og Statskog som er grunneiere.
En annen viktig aspekt ved å begrense antall deltagere er at de ønsker
at stiene på fjellet skal se like ut både før og etter arrangementet. Her
har sykkelgruppa knyttet til seg NOTS Lillehammer og omegn som blant
annet skal være med i forkant av arrangementet for å gi tips og råd i
forhold til å kvalitetssikre stier.

Jeg har kjørt turen fra Vålebrua og opp på Venabygdsfjellet i mange år og
noen flere hytter kan man se det har blitt opp på fjellet, men denne høsten
og vinteren har det kommet et større signalbygg i bunnen av Langbakken.
Det vokser en fugl føniks oppe i svingen før Lundes Turisthandel. Det er
Lundegard som har reist seg foran Lundes Turisthandel, som for øvrig ble
startet av Mari og Anton Lunde i 1961. Den gangen var det kun en liten
kiosk som skiturister kunne kjøpe forfriskninger i. Siden den gang har
butikken blitt bygget på flere ganger, første gang i 1971. Kari Aase Lunde
og Ola Isum tok over butikken i 1991, og har siden fortsatt utbyggingen
i takt med den økende trafikken. I dag har de en Kiwibutikk på 1000 m2,
hyttebutikk med hytteutstyr, suvenirer, interiørartikler, klær med mer, samt
kafeteria og nå Lundegard.
Lundegard er et moderne bygg i fasong og interiør et som ligger godt i
terrenget. Det skal kles med sedum tak og få en grå patina på vegger, bygget
vil da gå mer i ett med vegetasjonen rundt. Et løft for Venabygdsfjellet og
flere varme senger. Man kan leie hele bygget , et rom eller bare spisesalen.
Ved leie av rom har du tilgang til trenings - og velvære avdeling med
badstue og stort smørerom. Bygget består av 10 rom, alle med to
soverom stue, bad og kjøkken. Alt innredet i moderne og lett stil. Det
finnes en spisesal, nytt flott kjøkken og stue/oppholdsrom som kan leies
separat. Her er det noen som har hatt en god touch på detaljer. I tillegg
er det egen utvendig bod for ski og sykkel eller annet utstyr for hvert rom.
Jeg blir vist rundt og lar meg virkelig imponere over bygget.

Jeg setter meg ned med Kari Åse og Ola og skuer mot Langbakken.
Er dette en drøm som går i oppfyllelse spør jeg? De svarer nesten i
kor, vi er impulsive og utålmodige men samtidige prøver vi å være
langsiktige. Dette bygget er for neste generasjon, de vil få mest glede
av det. Har nå mine tvil om at Kari Åse og Ola gir seg så raskt da.
Det var også litt tilfeldigheter med tomt også som gjorde at man kunne
bygge her, men nå står bygget her og folket på Lundegard er spente. Vi
har vel bortimot 140 dobbeltrom nå med dette siste tilskuddet. Men på
flere av rommene er det tilleggsenhet så total overnattingkapasitet er
større. Jeg blir i hvert fall fasinert og imponert over alt de har fått til,
hvordan de tenker langsikt og fremover.
Ringebu trenger alle som vil og tør å satse på utvikling framover. Da får
jeg håpe alle gjester synes det samme.
Dette må da vitterlig være noe nytt i våre fjellområder, ikke minst
designmessig og byggeteknisk. Oppfordrer alle til å stikke innom for en
titt eller bestille seg plass. Dette blir garantert populært. Plutselig dukker
det opp et par som er på utkikk etter å leie. Jeg takker for meg og ser fram
mot åpningen. Lykke til alle på Lundegard!

Visste du at ...
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•

det er 40 til 50 ganger mer effektivt å utnytte innsamlet ee-avfall enn å drive vanlige gruver for å utvinne metallet.

•

mengden papir vi samler inn og gjenvinner i Norge hvert år, sparer like mye CO2 utslipp som fra 35000 biler!

•

ved å gjenvinne 1 kilo plast sparer vi så mye som 2 kg olje!

•

når vi lager en kilo avispapir fra gjenvunnet materiale i motsetning til nytt materiale, tilsvarer det nok spart energi til å lade en
mobiltelefon så den holder til uavbrutt snakking i 4 1/2 måned.

•

innsamlet matavfall fra midtdalen leveres til Mjøsanlegget på Lillehammer der det produseres biogass, blautgjødsel og kompost!

Fjellmillom Stisykkelfest
I sommer blir det premiere av et arrangement du ikke ønsker å gå glipp
av hvis du er glad i stisykling. Ringebu Sykkelgruppe, i samarbeid med
Spidsbergseter Resort Rondane og G-sport Ringebu, inviterer til hva de
sier blir episk sykling på Venabygds- og Ringebufjellet 18-20 august.
Heldagstur og topptursykling
Deltagerne får med seg en heldagstur med start på fine fjellstier på
Venabygdsfjellet over til Friisvegen/Ringebufjellet og etter hvert videre
ned til Ringebu sentrum på både teknisk sti og barnålstier med mye flyt.
Ellers byr helgen på mye av det som kan benevnes som ”topptursykling”hvor du iblandt må belage deg på å pushe sykkelen opp på toppen.
Belønningen får du når du sykler ned igjen. Kanskje kan teknikkurset
på fredag ettermiddag, med en av Norges beste endurosyklister Stina
Bondehagen, være med å gi deg selvtilliten du trenger på de mest
tekniske partiene.

Fokus på det sosiale
I tillegg til sykling blir det fokus på det sosiale. Her kan nevnes afterbike
på Annis Pølsemakeri i Ringebu, felles ”lokal” middag ved lavvoen og
quiz i Aquavitfjøset på Spidsbergseter på lørdagen. Det blir også noen
uhøytidelige konkurranser i løpet av helgen og det utloves noen riktig fine
premier fra arrangørsteamet.
Mer info om campen er å finne på facebooksiden til Ringebu Sykkelgruppe
og billetter selges på www.ffshop.no
Arrangement:
9. – 11. Juni : Temahelger på Venabu med bl a Yogahelg «Grønn og skjønn
i fjellet» Se https://www.facebook.com/events/173999849758543/
9 juli-8 oktober: Søndagslunsj på Spidsbergseter
28.- 30.juli: Fjellmartna med torghandel,lokal mat,antikviteter,aktiviteter
,musikk,dans mm.
18-20. august: Fjellmillom Stisykkelfest på Spidsbergseter
21. Oktober: Oktoberfest med Baksia på Spidsbergseter

Visste du at ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjorårets suksess med oktoberfest på Spidsbergseter skal gjentas og det blir Baksia som spiller også i år
På Spidsbergseter kan du leie både sykler, båt og kano i sommer
Den berømte søndagslunsjen på Spidsbergseter kommer tilbake! Hver søndag 9 juli-8 oktober i år
LundeKroa serverer søndagsbuffèt hver søndag tom farsdagen i november
Fisking er tillatt i perioden 15. mai til 5. september
Båt på Flaksjøen kan leies på Lundes
Fiskekort kan kjøpes på Lundes
Det nye anlegget hos Lundes heter Lundegard
Lundegard har eget trimrom og spa med badstue og steambad åpen for alle
Du kan leie selskapslokale og møtelokaler på Lundegard uten å leie med overnatting
VTSA/løypelaget trenger flere bidragsytere for å kunne holde løypenettet forutsigbart og godt preparert hele vintersesongen,
kontonr. 1202 42 68835
Du kan kjøpe nybakte kanelboller og rosinboller på LundeKroa
Venabu serverer norsk matbord hver onsdag
Venabustallen er åpen hele sommeren til langt ut på høsten
Venabustallen har over 20 hester til ridning gjennom sommeren og tilbyr ridning for store og små, alt fra leieturer for barn og
nybegynnere til heldagsturer for erfarne
Venabu er ypperlg for bursdagsfeiring og jubileer. God mat og hyggelig atmosfære
Venabu har musikk, dans og bål ved Fiskeløysa både St. Hansaften og Olsok
Venabu arrangerer rideturer med seterlunsj på Lykkjesetra hver tirsdag
Venabu Fjellhotell satser enda mer på helse og velvære. Nytt trimrom med apparater for sirkel- og styrketrening er ferdig.
Ny multivib lydbølgemadrass er på plass.
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Kortreist DølaMat og någgå attåt

Rabarbraen stikker nesen opp av jorda tidlig om våren. Det ville være
stort om en produsent virkelig får prøve ut sin egen vare på en restaurant
og glede seg over smakene.

Tekst: Olaug Widme Foto: Mammut reklame

Det har skjedd endringer i
mat- og serveringskonsepter
før på Fåvang. Overnatting
og servering, kafeteriadisk og
middag, veikro på bygda og
selskaper av forskjellig slag.
Slik ligger det an nå også på
Fåvangkroa. Mat og ideer har
reist og reiser fortsatt. Tanker
og planer kommer.
Ønsker om og krav til fornying
likeså. Brede Bystadhaugen,
sammen med lærling Daniel
Halvorsrød, er der nå.
”Spiseriet” Fåvangkroa.
DølaMat A/S.
Restaurant og catering.

fra det nærmeste nærme til småskalaproduksjon til indre Østlandet.
Matvarer fra skogene og vannene. Brede liker å kjenne bonden og
jegeren, og han vil gjerne vite hvem som har plukket bæra. Navnet har
vært brukt på ei matbedrift på Lillehammer før. Å gi dette navnet levekår
videre, er også en del av sjela.
Band og tradisjoner sammen med nytenking. Det er viktig å være tett
innpå lokalsamfunnet, og det er et håp om å få til noe som kan gi inntekt
– ikke bare for Brede og Daniel og deres nærmeste, men for alle som
driver virksomhet på små steder, slik at det kan eksistere f. eks bilverksted
og innkjøpslag, bakeri og sementstøperi, sagbruk, butikker og gardsbruk,
reklamebyrå og andre enmanns- og fåmannsbedrifter lokalt. Et levende
samfunn der folk vil være og komme til for å oppleve.

Da Bredes familie kom til Fåvang i 1976-77, begynte de på Fåvangkroa.
Far Bjørn var kokk og har laget mer brun saus i flere år enn de fleste
tør tenke på. Etter som de ble klare for det, ble hele familien involvert
i virksomheten. Han vet godt at som selvstendig næringsdrivende får
du lov å jobbe alt du orker, og timebetalinga har lang veg opp. Slik er
det. Så ble det Åttekanten. Brede har også drevet i restaurantbransjen i
hovedstaden med norske mattradisjoner kombinert med andre kokemåter
og ingredienser og med hvit duk på bordet.

Han ser for seg et ”avhengighetsforhold” mellom - for hans del - gode
råvarer fra lokale produsenter til god mat på bordet. Det finnes dyktige
folk med kunnskap i jordbruket i Norge, både i den konvensjonelle drifta
og i den mer spesialiserte, og vi har et lovverk som normalt skal sikre
generelt god dyrevelferd, ja, kanskje har Norge den beste dyrevelferden
i verden. Tanken på at grisen og sauen har levd et godt liv er blitt viktig
både for forbruker og produsent.

Vi er inne i ei tid da vi har slutta å være flaue over våre egne mattradisjoner,
men er heller stolte av å vise dem til andre. Da må vi ha de beste råvarene,
men vi må ikke være oss sjøl nok. Det er viktig å åpne sansene for andres
kjøkken både her til lands og i utlandet for å lære og for å utvikle ny
kunnskap. Det er kunnskap og arbeidsvilje det står på, og maten skal
være av høy standard uten å være en belastning for miljøet.
Brede og Daniel har hatt god respons så langt, men de er langt fra
”ferdigtenkt og ferdigkokka”. De bruker tid og egen kraft til å utvikle
konseptet sitt og har foreløpig åpent tre dager i uka, men kanskje blir det
utvidelse av tid og innhold. De har håp om å få i gang en kolonialbutikk
for lokal mat og drikke. Kanskje blir det kafeteria med tida. Sikkert er det
at skal de fortsette å bespise alle som vil bidra til et bærekraftig ”Spiseri”
på Fåvang. Først skal de la seg inspirere noen dager. Resultatet kommer
forhåpentligvis som skikkelig delikat snadder på en veltilberedt tallerken.

Brede vil koke av alt. Han er faglig interessert og vil utforske. Han får
inn slakt og skjærer det ned. Han henter svart gris fra Kjell Kaurstad.
Herefordfe fra Nedre Løsnes og Hammeren, lam fra Nedre Tromsnes og
poteter og jordskokk fra Øvre er brukt i menyen. Fra Bjøinnstad i Brekkom
henter han ut økologiske egg og handler varer av Gudbrandsdalsmat og
samarbeider med Midtdalsbonden, og han får ost og øl fra området. Er
det kanskje flere produsenter som kan komme ”på banen”? lurer han på.
Det ville være spennende med mer lokalprodusert grønt, tipser han, og
det henger mye bær og frukt på busker og trær som fortjener å bli brukt.

DølaMat A/S. Det beskriver noe av sjela og matkulturen. Ikke slik å forstå
at alt som serveres er kommet fra Gudbrands dalføre. Det kan være varer

Fåvangtorget i ny drakt
Tekst: Øyvind Myhrsveen. Foto: Mammut reklame

Dette har gitt bygget en flott ansiktsløftning. Borgedal byggservice gjør
snekkerjobben. John Lien rørleggerbedrift, sanitær. Fåvang elektro, el. GEI
tar seg av brannvarsling og merking.
Eierne mener at dette blir attraktive leiligheter med god beliggenhet og
flott utsikt sørover og nordover og over hele sentrum i Fåvang. Planen er
at disse flotte leilighetene skal være klare for innflytting i juni.
Samtidig med bygging av disse leilighetene er Ringebu kommune i ferd
med å sluttføre forskjønning av Fåvang sentrum.

I denne planen ligger det inne et spennende prosjekt, som vi tror vil løfte
Fåvang sentrum. Liv Fjerdingren hos RAM arkitekter har tegnet et spenstig
og spennende byggverk på torgarealet foran utsalget til Baker Hansen.

Byggverket er på ca 17x5 meter og er tenkt å kunne brukes som et sted
for uteservering, så vel som en scene ved arrangement i torgarealet.
Byggverket blir høyt og luftig og lett å se fra innkjøringen til Fåvang.

Tema er tre og skifer. Fåvang Sag og Horten Hus er bare to av flere som
kan forbindes med ordet tre. Disse er kjent over hele landet, ja kanskje
i utlandet med. Fåvangskifer er et begrep langt utover landegrensene.

Fåvangtorget er et stort areal, og det er også planer om 4 rom for
korttidsleie/overnatting med felles oppholdsrom. Dette kommer som et
eget prosjekt etter at leilighetene er ferdige.

Byggverket har en støpt plate der det er brukt skifer som gulv. Grove
trekonstruksjoner skal brukes som stolper og sperrer. Dette er selvfølgelig
lokale produkt. Som tak er det beskrevet klart glass.

Visste du at ...
Etter at Gunnar Horten solgte ysteriet, også kalt Fåvangtorget til Arne
Fossmo og Per Kristian Fossmo i januar 2013 har de brukt betydelige
midler til å oppgradere bygget.
I 2. etg. bygde Gunnar Horten et treningssenter tidlig på 90 tallet.
Dette har stått som store uutnytta arealer, og i januar 2015 tok eierne
kontakt med kommunen om muligheten for å bygge leiligheter i disse
lokalene. 2.november i 2016 fikk de tillatelse til å starte bygging av
5 leiligheter. Det bygges 3 i første omgang. Det er strenge krav om
brannsikkerhet i slike leiligheter og det førte til at takkonstruksjonen foran
MX sport måtte rives og bygges på nytt, dimensjonert for å tilfredsstille
kravet om brannsikring.
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Ringebu- Fåvang Tur – og Trimklubb har lagt til rette for en ny
sesong med toppturer for store og små.
Turene finner du i «Oppslagstavla»
Registreringsskjema er sendt til alle husstander i kommunen,
sammen med Trimkarusellen for 2017.
Tur – og trimklubben ønsker alle velkommen til å bli med på
oppsatte kvelds- og søndagsturer, og ønsker dessuten at alle får
fine toppturopplevelser i sommer!
Innleveringsfrist for registreringsskjema er 10. oktober.
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SOMMER

festen
2017

3-4. juni Multikultidager

Kunst, gatemat, lek og moro, ballongslipp og pilgrimsvandring er bare
noe av det som foregår under Multikultidager 2017!
Velkommen til en innholdsrik helg som byr på både inspirasjon, ro,
ettertanke, nye impulser og bekjentskaper.
3. juni Multikulti gatefest i Landsbyen Ringebu Kl.11.00 -14.00
Gatemat fra alle verdenshjørner, spennende aktiviteter, musikk og
ballongslipp. En verden av opplevelser i Ringebu!

3.juni – 25.juni Sommerfest i Ringebu
10. juni Offisiell åpning av sommerutstillingen
i Ringebu prestegard kl.14.00
Sommerutstillingene har åpent i perioden 10.juni – 3.september.
Årets utstillere:
Torbjørn Kvasbø (keramiker), Vebjørn Sand (maler/grafiker), Vegard
Stalsberg (maler), Rune Amrud (billedhogger), Sidsel og Ingvild Hemma
(porselenkunstnere), Tone Berit Siira Røen (skinnfellmaker), Barnehagene
i Ringebu (temautstilling) og den permanente Stavkirkeutstillingen.

17. juni Greetings from Gudbrandsdalen
Hyllest til 80. og 90.tallet på Fåvang kl.20.00
Flere artister samles for å hylle bla. Åge Aleksandersen,
Queen og A-HA fra en stor utescene i Fåvang sentrum.
God musikk og matservering.
Facebook: Fåvangdågån

Arr. Ringebu prestegard www.ringebuprestegard.no

17. juni Plantesalg i Ringebu prestegard kl. 11.00 -15.00
www.ringebuprestegard.no Arr. Hagegruppa

14. juni Konsert med Fossajazz
Kaupangerparken i Ringebu kl. 19.00
Sommerkonsert med Fossajazz. Johnny Lønning er solist.
Gratis inngang. Arr. Fossajazz

18. juni Kulturkveld i Kaupanger kl. 19.00
Tema Vålebru. Foredrag, underholdning og bevertning.

Deltakende arrangører: Ringebu læringssenter, Ringebu kommune, NAV og
frivillige. www.ringebu.kommune.no

4. juni Pilgrimmens dag
Pilegrimsledens dag. Vandring fra Fåvang til Ringebu
Kl. 9.30 buss fra Mega Ringebu til Fåvang.
Kl. 10.00 Avmarsj fra Fåvang ved Høye Bro
Vandring fra Fåvang til Høgkleiva
Kl. 12.30 Lunsj Høgkleiva ved Gapahuken
Vandring til Gildesvollen og Stavkirken
Servering v/ stiftelsen Ringebu Prestegard
Arr: Pilegrimssenteret og Ringebu kommune

16. og 17.juni Fåvangdågån

Med tradisjonell underholdning, andeløp, Amcar og mye mer.
”Cuban Cars” fotoutstilling av Espen Hansen.
Tromsvang fredag kl. 17 -22 og lørdag kl. 10 - 16

Arr. Total Production AS og Fåvangdågån.

Arr. Ringebu Historielag

Arr. Prestegardens venner.

platemerket ECM. Kjetil Bjerkestrand er utdannet kirkemusiker, men
har vært en av pionerene innen bruk av elektronikk. Denne kvelden blir
en fargerik seanse, med kjente temaer fra folketoner og det blir en del
av Mathias sitt nye materiale, noe av Kjetils repertoar, og noe som er
nyskrevet i forbindelse med et fellesprosjekt de to musikerne har framover.

2. juli kl.18.00 Familiekonsert med Jens
Andreas Kleiven med FRi Gospel og FRi
minigospel
Jens Andreas Kleiven har nylig gitt ut plata
«Leap of faith», og sangen fra nevnte plate «I
Just Wanna Be» har vært listet på NRK radio i
over 8 uker. Kleiven har jobbet som bakmann
med mange andre artister som f.eks. Ole Børud,
Maria Arredondo, Odd Rene Andersen, og på
tv-produksjoner som Idol, The Voice og Skal vi
danse.
FRi (Fåvang og Ringebu) Gospel og prosjektbarnekoret FRi (Fåvang
og Ringebu) minigospel gleder seg over å få samarbeide med dette
multitalentet. Det blir gladgospel, gospel med jazzfeel og barnesanger fra
platene til Kleivens ”Team båt” på menyen.

30. juli kl. 19.00 konsert med Per Arne Glorvigen-trio

16. juli kl. 19.00 konsert med Kjetil
Bjerkestrand og Mathias Eick
En av Norges fremste, mest brukte og erfarne
musikere, Kjetil Bjerkestrand, har nylig flyttet til
Kvitfjell. Denne nå lokale pianist/organist har
fått med seg en av Norges fremste trompetister,
Mathias Eick, til Sommerkonsertene! Mathias, en
av landets aller største improviserende musikere,
har utgitt tre plater på det internasjonale
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24. juni Salgsboder, gode tilbud i butikkene
og mye underholdning kl.09.00 – 15.00
Gatepub med levende musikk i teltet på kveldstid fram til kl. 24.00.
Detaljert program blir publisert på www.ringebu.com og
Facebook: Landsbyen Ringebu
25. juni Rabarbrafest i Ringebu Prestegard
Kl.14.00 – 17.00.
Underholdning, servering og salg av rabarbraprodukter.
Gratis inngang, Loddsalg.
www.ringebuprestegard.no Arr. Ringebu prestegards venneforening.

6. august kl. 19.00 Sigrid Moldestad-trio
Sigrid Moldestad er en av Norges fremste artister innen folk, vise -og tradisjonsmusikk. Hun har et sterkt
fortellerhjerte og en egen evne til å berøre publikum enten det er med lekfull kraft eller melankoli og
selvskrevne viser og tekster. Moldestad har studert folkemusikk ved Ole Bull Akademiet på Voss og har
fordypet seg i tradisjonen fra sitt hjemmeområde. Det er også denne musikken som er inspirasjon og rot i
mye av det hun skaper selv. Moldestad har gitt ut fem plater i eget navn. Med platene «Taus», «Sandkorn»,
«Himlen har sove bort mørkret» og «Brevet til kjærleiken» har hun siden 2007 plassert seg langt inn i den
norske folkesjela.

Tekst Lena Gallatin Løsnesløkken, foto: pressefoto

Ringebu sokneråd og konsertkomitèen for Sommerkonsertene i
Ringebu inviterer igjen til fire Sommerkonserter i juli og august! De
byr på tradisjonsmusikk, tangorytmer, gospelmusikk og fargerik
improvisasjonsmusikk. Velkommen til herlige opplevelser i Ringebu
stavkirke i sommer!

23. juni St. Hansfeiring i gata fra kl. 17.00.
Kulturskolens sangelever byr på sommerkonsert fra scena. Vi setter
opp bord og stoler, salg av grillmat hos Annis, eller ta med egne pøler.
Kveldsåpent i butikkene med gode tilbud, gatepub med levende musikk
i teltet til kl.24.00.

Arr. Ringebu markedsforening

22. juni Betongstøpekurs i Ringebu prestegard kl.10.00.
Lær å støpe rabarbrafat i betong.
Påmelding til Anne Aaby 905 65679
www.ringebuprestegard.no

Sommerkonsertene i Ringebu Stavkirke

23. og 24. juni Ringebudager

Billetter kjøpes på Baker Hansen, Fåvang og G-sport, Ringebu.
Kr.300 for voksne. Gratis for barn under 12 år. Gjennomgangsbillett kr.500.
Info: www.stavechurch.no
Kirkekontoret: post@stavechurch.no tlf. 612 84350

Glorvigen-trioen består av fiolin (Daniela Braun), bandeon (Per Arne
Glorvigen, som gav navn til gruppa) og kontrabass (Arnulf Ballhorn). De
følte seg straks på bølgelengde da de møttes i 2012. På deres første CD
”El Arte de la Fuga y el Tango” smelter deres individuelle egenskaper
sammen til en spennende og lidenskapelig friksjon med over 200 års
musikkhistorie. Bachs fuge blandet med fengende argentinsk rytmer
skaper en spennende musikkstil, og det blir en eksotisk kveld i stavkirka.

Visste du at ...

Visste du at ...

Svømming for voksne søker etter 3-4 personer som kan være
frivillige svømmevakter/livreddere høsten 2017 og våren 2018.
Vi er i bassenget hver onsdag fra kl 18.00 til 20.00.
De som vil være svømmevakt er pålagt årlig livredningskurs som en
får hver høst etter skolestart .
Ved interesse kontakt Hans Øyvind Lyshaug
E-post : hlyshaug@bbnett.no Tlf: 41684236

NRK Sommertoget kjører på Dovrebanen til sommeren. 11. juli har
de stopp på Vinstra med sending av NRK Sommeråpent. 12. juli kl.
11.25 har Sommertoget et stopp på Ringebu og vi vil lage i stand
liv og røre på stasjonen. Vi ønsker at mange møter opp og ønsker
Sommertoget velkommen. Er vi mange nok har vi også mulighet til
å få en liten filmsnutt fra Ringebu.

Visste du at ...
Sigurd Krekke har gjort en fenomenal jobb og samla alt om hoppsporten i Ringebu gjennom tidene.
Disse blir tilgjengelige på biblioteket i innovasjonssenteret i Ringebu.
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Sommerutstillingene i Ringebu prestegard
Tekst Ringebu Prestegard. Foto Halldis Myhre Tvete

Ringebu Prestegard er i dag drevet som galleri og serveringssted i
sommerhalvåret.
Resten av året er det møteplass for kultur og organisasjonsvirksomhet.
Prestegarden er et gammelt prestesete, som ligger like ved Ringebu
stavkirke. Den består av seks bygninger, hvorav fire er fredet. Den
eksisterende hovedbygningen er fra 1743 og ble bygd etter at
den gamle brant ned. Siste presten flyttet ut i 1991. Fra 1997 drev
Ringebusamlingene AS gallerivirksomhet med en Weidemannsamling på
40 bilder som hovedattraksjon, men denne driften opphørte i 2002 og
Weidemannkunsten ble overført til Lillehammer kunstmuseum.
Fra 2006 er stedet eid og drevet av Stiftelsen Ringebu Prestegard og
er basert på dugnadsarbeid. Flere forskjellige grupper arbeider med
definerte arbeidsoppgaver. Stiftelsen har en egen samarbeidsavtale med
Gudbrandsdalsmusea As. Ringebu kommune og Stiftelsen samarbeider
om å utvikle driftsbygningen til en kulturarena for forskjellige aktiviteter .
Utstillingene i Prestegarden er salgsutstillinger med et varierende innslag
av kunstnere og kunsthåndverkere. Det er lagt stor vekt på deltagelse av
aktører fra distriktet. Barnehagene i Ringebu deltar hvert år med en ny
utstilling. De har to ganger vunnet en nasjonal pris fra Senter for kunst og
kultur. I samarbeid med Gudbrandsdalsmusea AS er det utviklet en egen
stavkirkeutstilling og Ringebu historielag egne temautstillinger.

Torbjørn Kvasbø

regnes som en nestor innen
norsk samtidskeramikk og er
representert i samlingene til
flere kunstmuseer i Europa, USA,
Korea, Kina og Japan.
Han er en av få norske kunstnere
med en internasjonal karriere,
og som bor og arbeider i
Ringebu kommune. Vi gleder
oss til Kvasbøs faste utstilling i
fjøset i Ringebu prestegard fra
sommersesongen 2017.
Han var professor ved Høgskolen
for Design og Kunsthåndverk
ved Gøteborgs universitetet
1996–2000, og ved Konstfack
i Stockholm 2000–2008. Han har oppdrag som ekstern eksaminator
ved Royal College og Art i London, og som visepresident i International
Academy of Ceramics, med hovedsete i Genève.
«I arbeider fra begynnelsen av 1990 årene har Torbjørn Kvasbø utviklet
et av verdens mest originale og storslåtte kunstnerskap innen keramisk
skulptur. I de senere årene har han også utviklet en frisk koloritt, og store
keramikkskulpturer i sterkt blått eller gult eller rødt, gir hans verk en
visuell og fysisk tilstedeværelse som svert lite av dagens samtidskunst
kan hamle opp med.» Åsmund Thorkildsen, Drammens Tidene.
Torbjørn har bygget opp et keramisk monumentalverksted i Venabygd
i Ringebu kommune som fungerer som et kraftsenter for keramikere
verden over. Til sommeren kan også vi oppleve denne sterke kunstneren,
i Ringebu Prestegard.

Torbjørn Kvasbø, en keramiker i verdensklasse
Tekst: Tina Lie. Foto: utlånt fra Trobjørn Kvasbø

En kontinuerlig dialog mellom kunnskap, praksis og drepende kritisk
refleksjon.”
I 2016 var du både i Kina og Australia og nå rett etter påske reiser du
til Korea. Kan du innvie leseren av RingebuPosten om noen av dine
framtidige drømmer og prosjekter og invitasjoner rundt om i verden?
”Det skjer mye i internasjonal keramikk. Keramikerne har, etter musikerne,
verdens største kunstnernettverk, og jeg inviteres stadig vekk med på
ulike prosjekt rundt om. I Australia deltar jeg på workshops, dvs. at jeg
arbeider med mitt mens kolleger ser på, og kan lære både av teknikk
og filosofi både i praktisk arbeid og gjennom forelesninger. Det er mye
utveksling av kunnskap i vår bransje, hver og en av oss blir aldri større enn
det miljøet vi har rundt oss. 5-600 kolleger samles for en uke annethvert
år, i en liten gullgraverby 300 km vest for Sydney. Jeg jobber også bl.a. i
Sydney, Perth, og på Tasmania.

arrangerer utveksling og dialog, i virkelige møter, i artists-in-residencies,
utstillinger, konferanser rundt om på kloden. Vi er medlemsbasert, juryert
opptak med strenge krav til kvalitet på innovativ praksis.
Ellers er det «Fjøsprosjektet» i Ringebu prestegard som vil ta mest tid etter
Korea, fram mot åpningen der 10. Juni. Ringebu kommune vil etablere en
permanent ”Kvasbø-samling” der. Det blir et slags åpent transittlager for
gjenstandene mine, utstilt på vei til og fra utstillinger. I tillegg etableres
det i løpet av et par år et gjestekunstnerverksted der, slik at keramikere/
kunstnere som vil jobbe sammen med meg kan komme hit for noen ukers
arbeidsopphold i sommerhalvåret. Jeg reiser selv sjelden om sommeren,
det er en god tid å jobbe på, i og utenfor verkstedet i Venabygd..”

Jeg har jobbet mange ganger i Kina, på ulike oppdrag, som jury, som
underviser/foreleser ved ulike akademier rundt om i landet, som utstiller,
og som gjestekunstner hvor jeg lager ting til utstillinger jeg skal delta på
der.
Korea arrangerer verdens største biennale i keramikk. De har holdt på siden
1999. Jeg fikk Grand Prize der i år ved GICB2017, blant 2500 deltagende
kolleger fra hele verden. Det er en nokså stor pengepremie, med betalt
reise og opphold i noen uker, og med en etterfølgende separatutstilling
om to år. Juryen velger ut vinneren et par uker før åpningen, som er 21.
april, så det ble travelt med å rydde tid for to uker i Korea.
Som visepresident i IAC etablerer jeg nettverk over hele verden, særlig i
de deler som ikke er sterkt representert, Afrika, Sør-Amerika, India. IAC
er samarbeidspartner med Unesco, som NGO. Vi legger til rette for, og

Ringebuposten rekker så vidt en hastig prat med Torbjørn i påsken, han
har noen dager fri før han flyr til Korea for å motta Grand Prize ved
GIC2017. Vi lurer på hvordan han arbeider med leira og er spente på
Koreaturen.

Årets utstillere
Vebjørn Sand, Vegard Stalsberg, Torbjørn Kvasbø, Rune Amrud, Sidsel
og Ingvild Hemma, Tone Berit Røen, Barnehagene i Ringebu og den
permanente Stavkirkeutstillingen.
Prestegardshagen
Historiske kilder viser at Ringebu Prestegard i lange tider har hatt en
velutviklet hage både av nyttevekster og prydplanter. Da Stiftelsen
overtok Prestegarden i 2006 begynte ei gruppe med hageinteresserte
damer å arbeide med å restaurere hagen etter planer av Ingeborg
Mellgren Mathiesen. Hagen framstår som en attraksjon bestående av
blomsterhage, med gamle roser og stauder som spesialitet, eplehage
og bærhage. For sitt arbeid har hagedamene fått Ringebu kommunes
kulturpris og i 2016 fikk de Norsk hageselskaps hagekulturpris. Det tilbys
tilrettelagt omvising i hagen.
Åpningstider
I sommersesongen juni – september er Prestegarden åpen alle dager fra
kl. 10 til 17. Bestillinger kan gjøres på telfon 61 28 27 00 eller 976 87 950
eller post@ringebuprestegard.no. Internett: www.ringebuprestegard.no
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”Jeg arbeider med leire, håndverksbasert og praktisk, og forsøker å finne
kraftfulle møtepunkter mellom materiale, teknikk, og form. Jeg tror jeg
skaper meninger som berører. Det er mye uutforsket språk i leira. Det
er også mye uoppdaget språk i håndverk. Formene vokser fram som et
resultat av en potent og paringsvillig dialog mellom meg, materialet og
teknikkene. Jeg tror at alt kan fortelles og formidles gjennom erfaring og
kunnskap i materialene og teknikkene, ved å kunne legge til og trekke ifra
og si stopp på rett sted.
Presisjon
«Jeg arbeider i en tett kombinasjon av håndverk og materiale, hender,
fingre, og øyne, vitalt lekende og søkende etter leiras ulike muligheter, de
jeg ikke har sett før, formasjoner og overflater. Leira er plastisk, den kan
formes som jeg vil, og forblir i den form jeg velger å stoppe. Jeg forsøker
gjennom leira; tekstur, struktur, form, farge og konstruksjon, å skape ny
kunnskap, nye, meningsskapende visuelle refleksjoner. Urovekkende og
flertydige, umiddelbare og overveldende, vakre og frastøtende. Alt dette
satt sammen til en lesbar helhet, detaljenes individuelle og gjennomført
vitale former, møtene, proporsjonene, presisjonen, i perfekt balanse: Med
en skikkelig trøkk i solar plexus.
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NM i Brukshundsport

Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening

Tekst og foto: Anne Britt Aanstad

om de øvrige aktivitetene og kurs innenfor de ulike grenene samt
mentaltester. I den siste tiden har klubben satset mest på konkurranser
innen bruks og rallylydighet. Det har også vært stor pågang på kurs,
demodager og tester som klubben har avholdt. Klubben har ukentlige
treninger innen de ulike grenene, samt miljøtreninger.
Klubben har tidligere vært arrangør av NM i 1998 og Nordisk i 2008, og
ser på det som en ære å bli spurt om å avholde NM nå i 2017.

Norges beste brukshund skal kåres i Gudbrandsdalen.
Helgen 10.-13. august skal Gudbrandsdal Hundeklubb være teknisk
arrangør av NM i Brukshundsport for andre gang.
Brukshundsport er i hovedsak øvelser der hunder skal finne bortkommede
mennesker og gjenstander og består av grener som inneholder flere
øvelser. Hovedøvelsen fredag er rundering, det vil si at føreren går langs
en sti i skogen, mens hunden løper i mønster ut til sidene og leter etter
folk. Lengden på terrenget de skal dekke er 400 meter, og bredden cirka
100 meter. Hovedøvelsen lørdag er sporsøk. Her skal hundene følge et
spor i to kilometer. Underveis er det lagt ut åtte gjenstander som de også
skal finne. Det blir også lydighet og feltsøk begge dager.
Denne helgen kommer de beste av de beste innen denne sporten. For å
delta på NM må ekvipasjen ha kvalifisert seg på 3 tidligere stevner. Det er
kun de 15 beste i hver gren, spor og rundering som får delta.
Gudbrandsdal Hundeklubb ble stiftet 1989. Målet for dannelsen av klubben
var at dette skulle være en «aktivitetsklubb» for alle raser. I den spede
begynnelse arrangerte klubben alt fra sledehundløp, brukskonkurranser,
lydighetskonkurranser, agilitykonkurranser til utstillinger.
Sledehundfolket startet etter noen år sin egen klubb lengre nord i
Gudbrandsdalen, så Gudbrandsdal Hundeklubb konsentrerte seg videre

Gudbrandsdal Hundeklubb ønsker å benytte sjansen til å vise for
lokalbefolkningen hva brukshundsport innebærer og vil derfor
legge opp NM helgen slik at publikum kan få et innblikk i denne
fasinerende hundesporten. Samtidig får vi vist deltakerne det beste av
Gudbrandsdalen, både naturen og de lokale matrettene. Vi vil derfor
legge åpningsseremonien til Fåvang sentrum og Nesseskogen park
med påfølgende kamerataften for deltakere med følge på Fåvangkroa.
Festbanketten skal avholdes den kjente kulturgarden, Rudi Gard på
Sør-Fron. Under arrangementet benyttes lokale leverandører av mat og
drikke, lokale aktører til å underholde på åpningsseremonien samt lokale
produsenter av trykksaker og reklame.
Program:
Torsdag 10. august.
Åpningsseremoni i Fåvang sentrum og Nesseskogen Park .
Demo hund – som viser lydighetsdelen i Kl.A
Kamerataften med lokal matrett på FåvangKroa.
Fredag 11. august.
Første konkurransedag, Rundering, feltsøk og lydighet.
Start kl. 09:00-17:00, i området Lia og Frya, Sør Fron.
Lørdag 12.august.
Andre Konkurransedag, spor, felt og lydighet. Start kl. 09:00-17:00,
i området Lia og Frya, Sør-Fron og Fefor/ Wadahl området, Nord Fron.
Festbankett Rudi Gard.

Min Gudbrandsdal, Høres det ikke bra ut?

Min Gudbrandsdal = min opplevelse, min snekker,
min hyttedrøm, min lokale mattilbyder osv.
Det handler om å ta en posisjon, tørre å reise seg,
ta en utfordring, gå nye veier fordi vi helt enkelt
trenger å tilgjengeliggjøre alt vi tilbyr.

Ganske umiddelbart, etter min egen oppstart i
MGNF, valgte jeg å stille noen spørsmål i
RingebuPosten om hvor vi ville. Hva er vi gode på? hva trenger vi hjelp til?
Jeg snakket om ”forening” av dalføret og fikk mange gode lovord tilbake.
Men å sette spesifikke tiltak ut i live, er noe helt annet enn å visualisere
noe. Et samlet MGNF ville ta et ekstra steg, vi var enige i at vi burde satse
og ta en posisjon. MGNF var litt mer enn en pådriver i dette tilfelle.
Vi hadde dokumentasjon på plass, undersøkelser var gjort, nå trengte vi
andre som så det samme som oss og som ville bidra slik at det var mulig å
sette opp et fysisk byggverk. Så hva var dette byggverket? Jeg snakker om
kommunikasjon og en kommunikasjonsplattform som per da ikke fantes.
Det ligger mange strategier der ute, velmenende rundt næringsutvikling.
MGNF er et pådriverorgan og har frontet mange saker opp gjennom
årene. Vi har hørt og sett hvor stor verdi det har for oss at vi er populære
for blant annet fritidsboligutbygging.

Vi tror nøkkelen til videre verdiskaping ligger i å synliggjøre hvem disse er,
hvor de er, historien deres og hvordan vi får tak i de. En god ide trenger
ikke alltid å bli tatt varmt imot av alle, innovasjon er ofte ikke slik. Vi ble
raskt innhentet av hverdagen når merkevarer skulle diskuteres, linjer som
krysset hverandre og mer til. Da er det viktig å kunne ha mulighet til å ta
seg tid, snakke med alle og finne felles løsninger. For det er først når alle
drar i samme retning at resultatet blir bra. Dette var særdeles viktig for oss
som absolutt ikke skal konkurrere med næringslivet, men være pådriver
for at nettopp næringslivet lykkes. Og der fant vi nøkkelen; vi skal jo jobbe
med å fremme lokal verdiskaping! Hva om vi kan hjelpe alle de vi jobber
for til å få mer synlighet, søkbarhet på web, fremme bedrifter i ulike fora?
Midt-Gudbrandsdal Næringsforening er en medlemsorganisasjon for
bedrifter og næringsdrivende i alle næringer i midt-gudbrandsdal. Den
skal være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver for
utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen.
Min Gudbrandsdal ble svaret. Knyttet opp mot Google/google maps
hvor det jobbes med søkemotoroptimalisering. Inne på siden er alle
næringsforeningens medlemmer listet opp i ulike kategorier. Benytt
Google eller gå rett inn på siden og søk etter maleren, byggmesteren,
lokal mat, arrangementskalender, butikken m.m. Neste steg nå er å utvide
denne søkemotoren både nordover og sørover i dalføret og Lillehammer
med.

Vi har erfart all knoppskyting i næringslivet på bakgrunn av dette. Når
en hytte skal bygges trengs ulik kompetanse på fler felt, det samme når
bygget skal holdes vedlike eller moderniseres. Tilbake til tidligere rapporter;
ble alt benyttet lokalt eller fantes det en handelslekkasje? Svaret var ikke
overraskende, et klart ja. Men det samme gjelder også våre egne hjem for
oss som bor her 365 dager i året. I tillegg har vi store bedrifter som kan i
langt større grad dra med seg de mindre i ulike prosjekt. Da er det viktig
å vite hvem hva og hvor. Hvor finner vi den lokale håndverkeren, er det
noen som kan tilby landbrukselektro i dalføret?
Det kjøttet der var godt, får vi kjøpt det lokalt?

Vi ønsker å gjøre det enklere å finne oss! Både for fritidsboligeier,
innbyggeren og næringslivet.

Det ble også spurt om den enkeltes ønske om å involvere, medvirke og ha
dialog i relevante saker. Her er resultatet med antall svar på det enkelte
svaralternativet:
• Aldri: 4
• I liten grad: 27
• I noen grad: 32
• I stor grad: 8

Etter denne undersøkelsen har innovasjonsstudentene valgt ut
destinasjonen Kvitfjell og begynt enkeltsamtaler med noen representanter
fra deltidsinnbyggergruppa for å hente mer informasjon fra de. Dette
gjøres for å komme nærmere inn på hovedspørsmålet i arbeidet vår:

Vi har ikke fått halve kongeriket, men vi har startet i deler av dalføret
med den sterke merkevaren; Gudbrandsdalen! Ta en titt innom www.
mingudbrandsdal.no
Dette er bare starten.
God sommer!

Deltidsinnbyggere i Ringebu kommune
Tekst Britt Åse Høyesveen. Foto: Julia Hamre

Ringebu ønsker å ha en god dialog med deg som deltidsinnbygger
og utvide muligheten for å arbeide sammen om en god heltids- og
deltidskommune. Varaordfører og en kommunalsjef har denne vinteren
deltatt på innovasjonsskolen på Høgskolen i Lillehammer.

I tråd med arbeidskrav i studiet og kommunens ønske om samarbeid ble
det gjennomført en spørreundersøkelse som kan gi et lite innblikk i hva
både heltids- og deltidsinnbyggerne kan være interessert i.
Resultatet av undersøkelsen var 71 svar der 23 av de var deltidsinnbyggere.
Disse 23 oppgir at de bruker sin fritidsbolig fra 20 til 150 døgn i året. I
selve undersøkelsen hadde Ringebu kommune hovedfokus på biblioteket
som en arena. De fem punktene som fikk flest avkryssinger på spørsmålet
om hva som kan gjøre biblioteket mer attraktiv var:

•
•
•
•
•
Julia Hamre på stisykkling på Venabygdsfjellet
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Godt utvalg av litteratur og andre medier
Mulighet for å benytte biblioteket når det passer meg, uavhengig
av bemanning
Mulighet for å kjøpe en god kaffe/te, gjerne med litt snacks til
God åpningstid med bibliotekfaglig kompetanse tilgjengelig
Interiør og møblering med varierte sitteplasser som innbyr til å
oppholde seg i lokalene

På spørsmålet om hvilke type kommunale saker eller tema den enkelte
ønsket å ha mulighet til å påvirke i Ringebu kommune, kom det 34 innspill
og temaene som deltidsinnbyggerne meldte inn var: kulturarrangement,
utvikling av turistmuligheter og kulturaktiviteter, naturforvaltning,
eiendomsskatt, tilbudet i fjellet, deltidsjobber for pensjonister, veier
og skiløyper i hyttefelt, tjenester som jeg tar del i, utvikling av
turistdestinasjoner og plan- og utviklingssaker.
Vinneren av to dagspass i skiheisen i Kvitfjell ble Åse Mork Borgedal og
vinneren av to billetter til valgfri sommerkonsert i Ringebu stavkirke gikk
til Therese Hvattum Heramb.
Vi gratulerer!

«Hvordan kan Ringebu kommune fasilitere prosesser som fører til at
deltidsinnbyggere ut ifra sine interesser utvikler gode idéer til gjennomførte
aktiviteter eller prosjekter i sitt deltidsmiljø?»
Så langt viser dette at Ringebu har positive og interesserte deltidsinnbyggere som ønsker en møteplass for å tenke gode tanker og
handle sammen. Dette arbeides videre med av kommunens to
innovasjonsstudenter. Er noen deltidsinnbyggere interessert i dette
arbeidet er det bare å ta kontakt med:
Ringebu kommune
v/Britt Åse Høyesveen, tlf 40247797
eller e-post: bah@ringebu.kommune.no.
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Arrangement i Ringebu
1.juni Trimkarusellen, tur til Holmtjernet.*
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127.
Arr. Ringebu-Fåvang tur -og trimklubb.

3.juni - 25.juni Sommerfest i Ringebu
Se eget program side 6-17

3.juni Frya motorshow På Frya flyplass kl. 14.00 -23.00
Streetlegal fra kl. 14.00
Facebook: Frya motorshow, info: 971 98 333

04.juni Gudstjeneste Fåvang kirke kl. 11.00, konfirmasjon
05. juni Gudstjeneste Ringebu stavkirke kl. 11.00
8.juni Trimkarusellen, tur til Trabelifjellet *
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur – og trimklubb

11.juni Gudstjeneste Venabygd kirke kl. 11.00. Konfirmasjon
15.juni Trimkarusellen, tur til Gopollen - Uksbåsen - Høgtind. *
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler.
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127

9.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
Prestegardens venner serverer suppe
www.ringebuprestegard.no

12.juli NRK Sommertoget har et kort stopp på Ringebu stasjon.
Kl.11.00 - 12.00
Møt opp og delta på aktivitet
Se mer på www.ringebu.kommune.no

15.juli Torghandel og temaarrangement i Landsbyen Ringebu
Kl.09.00 - 15.00
www.ringebu.com, Facebook: Landsbyen Ringebu

15. juli Gullhaugløpet.
Påmelding fra kl.10.30. Start kl. 12.00.
Voksne kr 100,- barn kr 50. Kontant betaling
16.juli Gudstjeneste Fåvang kirke kl. 11.00
16.juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke med Kjetil
Bjerkestrand og Mathias Eick kl.19.00
se program side 16-17.
www.stavechurch.no
16.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
Prestegardens venner serverer suppe

Arr. Ringebu-Fåvang tur – og trimklubb

www.ringebuprestegard.no

18.juni Gudstjeneste i Ringebu stavkirke kl. 11.00

22.juli Torghandel og temaarrangement Himmelsk jordbær og
lokal mat i landsbyen Ringebu kl.09.00 - 15.00

23.juni Trimkarusellen, St.hans feiring ved Sundstua på Losna *
Oppmøte til vanlig tid. Bål og levende musikk av Trekkspillkameratene.
Kaffe og grillmat serveres. Transport i egne biler.
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur – og trimklubb

25.juni Gudstjeneste Fåvang kirke kl. 11.00
29.juni Trimkarusellen, Brekkomstur til Hilstad - Annolsæter *
Møtes ved bommen. Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler.
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur - og trimklubb

1.juli Torghandel og temaarrangement «GATA» for og av
ungdom i Landsbyen Ringebu kl.09.00 – 15.00
www.ringebu.com, Facebook: Landsbyen Ringebu

2.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
Prestegardens venner serverer suppe
www.ringebuprestegard.no

02.juli Gudstjeneste i Venabygd kirke kl. 11.00
2.juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke .
Jens Andreas Kleiven med FRi Gospel og FRi minigospel.
Familiekonsert kl.18.00 Se program side 16-17.
www.stavechurch.no
3. juli Åpen kafe Gullhaugen fjellkapell
man – fre. 12-18, lør og søn kl. 12-16
8.juli Rosens dag i Landsbyen Ringebu sentrum.
Arr. Norsk roseforening avd.Gudbrandsdalen.

8.juli Toghandel og temaarrangement Rosens dag og Kreaive
Døler i Landsbyen Ringebu kl.09.00 -15.00.
www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu

9.juli Gudstjeneste Ringebu stavkirke kl. 11.00
Fåvangfjellet Sportskapell kl. 18.00

www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu

23.juli Gudstjeneste Ringebu stavkirke kl. 11.00
23.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
Prestegardens venner serverer suppe
www.ringebuprestegard.no

28. - 30.juli Eagle van og Truck på Frya
Lørdag 29. juli besøker kjøretøy landsbyen Ringebu kommune
Arr. Eagle van og truck

29.juli Torghandel og temaarrangement JAKT OG FISKE
i landsbyen Ringebu Kl. 09.00 - 15.00.

Arr. Ringebu-Fåvang tur - og trimklubb

4-6 august. Gladsangfestivalen på Gullhaugen.
Lørdag 5. august er det konsert på utescena kl.11.30, søndag er det
gudstjeneste kl. 13.00.
5.august Torghandel og temaarrangement
PEER GYNT OG PØLSEFEST HOS ANNIS
i landsbyen Ringebu kl. 09.00 – 15.00
www.ringebu.com, Facebook: Landsbyen Ringebu.

6.august Gudstjeneste Venabygd kikre kl. 11.00.
6.august Sommerkonsert i Ringebu stavkirke med Sigrid
Moldestad-trio kl. 19.00
Sigrid Moldestad er en av Norges fremste artister innen folk,
vise -og tradisjonsmusikk.
www.stavechurch.no

10. - 12.august NM i brukshund Ringebu og Sør-Fron.
Anne Britt Aanstad
annnebrittaanstad@yahoo.no

10. august Trimkarusellen, tur til Vesleseter - Varden - Myrsætra.*
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler.
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur -.og trimklubb

12.august Torghandel og temaarrangement
Å HJUL MED DIN GLEDE
i landsbyen Ringebu kl. 09.00 – 15.00
www.ringebu.com, Facebook: Landsbyen Ringebu.

13.august Gudstjeneste
Friisbua, frilufts-gudstjeneste kl. 11.00
Storfurua, Losna, frilufts-gudstjeneste 17.00
18. – 20. august Fjellmillom Stisykkelfest
nytt sykkelarrangement på Venabygdsfjellet
Info: spidsbergseter.no/stisykkelcamp/, Facbook: Ringebu sykkelgruppe

www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu

29.juli Olsokfeiring i Ringebu prestegard kl.17.00
Konsert med Denise Pesola og flere. Salg av rømmegrøt
www.ringebuprestegard.no

29.juli Gudstjeneste Venabygd fjellkapell kl. 18.00. Olsok
28. - 30. juli fjellmartna på Venabygdsfjellet
Mer info på www.venabygdsfjellet.com

30.juli Trimkarusellen, Busstur Furusjøen rundt.
Oppmøte Kvitfjelltunet kl. 09, Kapanger kl. 9.15.
Påmelding, Voksne kr.150.
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur - og trimklubb

30.juli Gudstjeneste Ringebu stavkirke kl. 11.00
30.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
Prestegardens venner serverer suppe

17. august Trimkarusellen, tur til Losna. *
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler.
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur – og trimklubb

19.august Torghandel og temaarrangement hestens dag
i landsbyen Ringebu kl. 09.00 – 15.00
www.ringebu.com, Facebook: Landsbyen Ringebu.

20.august Gudstjeneste Fåvang kirke kl. 11.00
20.august Barnas dag i Ringebu Prestegard kl.12.00-15.00.
Barneaktiviteter
www.ringebuprestegard.no

24. august Trimkarusellen, tur til Kvitfjell Vest.*
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur – og trimklubb.

www.ringebuprestegard.no

25. – 26.august Landsbyrock i Ringebu.

30.juli Sommerkonsert i Ringebu stavkirke med Per Arne
Glorvigen-trio kl 19.00

laugenrock.no

Se program side 16-17
www.stavechurch.no
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3. august Trimkarusellen, tur til Nårkampen.
Oppmøte tKaupanger og Kvitfjelltunet kl. 17.45. Transport i egne biler
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127

27. august Gudstjeneste Ringebu stavkirke kl. 11.00
skolestart-gudstjeneste

28.august - 2.september
Offisiell Åpning av Ringebu bibliotek og Innovasjonssenter
Ulike arrangement i uke 35
www.ringebu.kommune.no

31.august Trimkarusellen, rundtur fra Nordrumssaga. *
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur –og trimklubb.

2. september Gudbrandsdalsløpet
Vel 120 veteranbiler starter på Vinstra og har følgende rute i Ringebu:
Frya - Ringebu gågate - Ringebu kirke - Panoramavegen - Ringebu
sentrum og Kjønås til Frya/Fryatun.
Arr. Gudbrandsdal motorvognklubb.

3.septemberTrimkarusellen,
Bånsætra-Svarttjernet - Prestkampen.
Oppmøte Kaupanger kl. 10, Kvitfjelltunet kl. 10.15
Transport i egne biler Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur –.og trimklubb.

03.september Gudstjeneste Fåvang kirke kl. 11.00
konfirmantpresentasjon
3.september Ringebuturneringa
Ringebu-Fåvang fotballklubb arrangerer fotballturnering for lag i alderen
7-14 år 5er og 7er fotball
www.rffk.no

7.september Trimkarusellen, Kjønås-runden. *
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur –.og trimklubb.
10.september Gudstjeneste i Ringebu stavkirke kl. 11.00
innsettelse av sokneprest Gunnar Johannesson
14.september Trimkarusellen, Kilgardsrunden. *
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur – og trimklubb.
17. september Gudstjeneste
Venabygd kirke kl. 11.00, konfirmantpresentasjon.
Fåvangfjellet Sportskapell kl. 18.00, jaktgudstjeneste.
21.september Trimkarusellen, Ringebu nærområde. *
Oppmøte til vanlig tid. Transport i egne biler
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127
Arr. Ringebu-Fåvang tur – og trimklubb.
24.september Gudstjeneste i Ringebu stavkirke kl. 11.00
konfirmantpresentasjon
29.september Hytteforum for vel- og hytteforeninger i Ringebu
kommune i Ringebu Innovasjonssenter kl.13.00 – 15.30
Arr. Ringebu kommune

30.september – 7.oktober FÅRIKÅLFESTIVAL i Ringebu
Sauetråkket starter med værlamkåring og gammeldags marked på Fåvang
30. september.
Mange arrangement i hele uke 40 og avslutning med Fårikålfestival i
landsbyen Ringebu 7.oktober.
www.ringebu.com, Facebook: Fårikålfestivalen
* Oppmøte Kaupanger kl. 17.45, Kvitfjelltunet kl.18.00.
Info: Rolf Morken tlf:612 82 272 / 913 00 127.

RingebuPosten tar forbehold om endringer
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Landsbyen Ringebu og Fåvang sentrum
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no
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Sett hverdagen på pause
– i din Tindehytte
Se for deg fyr på peisen etter fjellturen, middag
rundt langbordet, hvor du kan senke skuldrene.
Være til stede i den gode praten, brettspillet
og latteren som gir påfyll og overskudd.
Mer tid til familien med plass til alle.
Vi bygger rammene rundt ditt hytteliv,
slik at du får det akkurat sånn du vil ha det.
Derfor har vi utviklet ulike serier kvalitetshytter
– alle med sine særtrekk og egenskaper.
Velkommen til Tinde!

er
hverda g sheltbyg
g
dal
i borgedal

dialecta.no Foto: Ricardofoto

Hverdagen i næringslivet kan være tøff og mange munner
skal mettes. Vi vet hvilke utfordringer hverdagsheltene
i næringslivet møter hver eneste dag.
Velkommen som kunde hos Vekstra Regnskap Gudbrandsdal.
REGNSKAP • LØNN OG PERSONAL • FAKTURERING
ADMINISTRASJON • BEDRIFTSRÅDGIVNING

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal • www.vekstra.no
Vinstra: Tlf 61 29 52 70 • Fåvang: Tlf 61 28 43 30
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Selge hytte ?

Våre meglere har god
lokalkunnskap og lang erfaring
med salg og kjøp av
fridtidseiendommer.
Ta kontakt med oss for en
hytteprat eller besøk.
Tlf.nr.: 61 27 97 10
megling@em1-lillehammer.no
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igt.no

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---->

Utvidet og moderne

tannlegekontor
på Fåvang
• 3 tannleger,

Ingvild, Gina og Lene
• Tar imot nye pasienter
• Åpent man-fre 08.30-16.00
(Tidl. Grete Øfstengs klinikk)
www.s1g.no

Tlf.612 18000

Stasjonsvegen 4, Fåvang Telefon 61 28 29 60
Bank. Forsikring. Og deg.

www.lillehammertannhelse.no
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Fagkunnskap.
Pålitelighet.
Service.
Siden 1938.

E!
VÆLKOMM
61 22 00 00
www.gaus.no

Tlf.
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RINGEBU

Snøhetta Regnskap Ringebu
Har flyttet inn i nye lokaler
i innovasjonssenteret i
Ringebu Sentrum.

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

en
Velkommen til !
l
hyggelig hande

gasta.no

Stikk innom og se hvor
fint vi har fått det!
nn,
Gunnar, kjøpma bu
e
REMA 1000 Ring

snohettaregnskap.no
post@snohettaregnskap.no | Tlf. 61 21 50 50
Oppdal | Lesja | Dombås | Dovre | Otta Våga
Vinstra | Sør-Fron | Ringebu | Øyer | Oslo

Ditt lokale bilverksted
og dekksenter!
REISELIV
STREET ART
BC - JIBBING HAFJELL
FRIKJØRING KVITFJELL
SPORT & VILLMARK - GO PRO

krible design as

Ringebu Folkehøgskule er en tradisjonsrik og
moderne skole med internatplass til 75 elever.
I tillegg til å drive skole, er vi gode til å lage i stand
ulike arrangementer. Mange holder bryllup, konfirmasjon, jubileum, møter og andre tilstelninger
hos oss.

Vi hjelper deg med det meste når det gjelder bil, enten bilen
trenger service, reparasjon, EU-kontroll, nye felger eller dekk.
Ta kontakt med oss for timebestilling eller mer informasjon.

Fåvang Dekk & Bilservice AS
Tlf: 61 24 57 50
Åpningstider
Mandag - fredag: 07:30 - 15:30

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
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mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

