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Bjøinstad gård
Tekst: Olaug Widme Foto: Tor Brubak

En frekkas av en knutekål har lagt seg til ved inngangsdøra, tilsynelatende
tilfeldig plassert. På kjøkkenbenken står flere delikate flasker og glass
med ferdige produkt av det gardsproduksjonen kan by på, fristende og
innbydende, nesten jålete elegante, klare til å nytes. Urter og blomster
i varierte farger på et rent klede. Eggene trygt inntil hverandre med
en rosa kartong rundt. Støttende mot veggen og vinduskarmen noen
hjemmehekla og strikka figurer utført av økologisk materiale både inni
og utenpå. Midt i mot på golvet reiser en gammel svartovn seg med
skinnende blanke dører. Det er noe majestetisk over den, der den står
bredbeint på kjøkkengolvet. Sannheten er at den er flyttet fra det eldste
beboelseshuset og måtte gjennom en nokså hardhendt behandling før
den ble godkjent omplassert med et varmegivende ovnsrør oppetter
brannmuren, for å gi lunhet til de som er benka rundt kjøkkenbordet med
plass til flere.
Vi er hos Simona og Tor på Bjøinstad i Brekkom, Simona Kostelikova og
Tor Brubak, brekkominger litt ut i andre året på en gård høyt over havet,
der produksjonsbetingelsene er strenge. En del av det som er utført, er
ikke så lett å se, akkurat som grunnarbeidet på et hus. En kan saktens
lure på hvor langt de har kommet i planen de satte seg, og om noen av
målene er nådd. – Joda, vi har stort sett greid det vi planla å utføre første
året, sier hun før hun med et blikk mot Tor, setter tennene i ei hjemmebakt
brødskive. Siden Simona og Tor har holdt på så kort tid på den nykjøpte
garden sin, er det klart mange av planene ikke er blitt virkelighet enda.

En kan også være fristet til å spørre om det er noe de har måttet tone ned
nå i starten. Joda, de innrømmer det. Grønnsakfeltet fikk de ikke sådd
denne våren av forskjellige grunner, dessverre.

Noe av drifta er i gang. Gammel norsk spelsau er anskaffet. Den holder
bra sammen i flokk og forsvarer seg bra, noe som har stor betydning om
den skal slippes på fjellbeite. 27 lam har det blitt så langt. Planen er at de
skal kunne ha rundt 80 vinterfora sauer. I tillegg til beitegras og stråfor,
får de tilskudd av vitaminer og mineraler, men ikke kraftfor. Det må i så
fall være økologisk og uten soya.

Leder’n
Vi digitaliserer. Samfunnet rundt oss
er i rask endring, og det slår inn på
mange måter. Vi har i flere år hatt fokus
på velferdsteknologi. Så langt er det
anskaffet digitale trygghetsalarmer, med
direktekoblede røykvarslere. Vi utreder bruk
av smart teknologi og bruk av ulike sensorer
til å trygge eldre og omsorgstrengende
og deres pårørende med bedre løsninger
for å opprettholde en verdig alderdom.
Digitale enheter brukes til foto og kunst i barnehagene. Alle elever
i ungdomsskolen får iPader nå i høst, og kommunestyret har nettopp
vedtatt en strategi for digitalisering av barneskolene. Skal iPad i skolen
ha merverdi, må lærerne ha god kompetanse på området, de blir
derfor kurset før elevene får iPader. På kulturområdet er elektronisk
arrangementskalender tatt i bruk, der lag og organisasjoner selv kan
legge ut sine arrangement. Wifi til fri bruk ble etablert i Ringebu og
Fåvang sentrum for et par år siden, og til høsten blir det nett ved
Ringebu prestegard og Ringebu stavkirke. Digitalisering av teknisk
sektor skjer på mange områder. Midt-Gudbrandsdal Renovasjon
har innført appen Min renovasjon, vi har SMS-varsling ved kriser og
hendelser innbyggerne bør varsles om. Fokus framover blir blant annet
Ebyggesak, Min eiendom, feievarsel på SMS, og elektronisk avlesing
av vannmålere. Ringebu deltar i utviklingsprosjektet "Den digitale
kommune 2019" i regi av Norkart.
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Vi inngikk i vår avtale med Telenor om bistand til utforming av en
overordnet digitaliseringsstrategi for kommunen og forslag til en
handlingsplan for fulldigitalisering av kommunen innen 2020.
Konseptet heter SMART kommune. Arbeidet foregår for fullt med
sektorvise arbeidsgrupper, og munner ut i en sak til kommunestyret
i oktober.
Det vil helt sikkert dukke opp mange nye ting underveis, og vår
oppgave blir å tilpasse tjenester og organisering. Digitaliseringen må
både føre til bedre service til innbyggere og besøkende, samtidig som
det blir effektivt, og fører til en mer rasjonell kommune. Digitalisering
koster, og det må påregnes utgifter for å kunne realisere gevinstene.
Viktigst av alt er likevel den menneskelige faktor. Vi skal fortsatt
prioritere de varme hendene, og ha gode, kvalifiserte lærere som ser
den enkelte elev. Vi skal ha trygge barnehager. Vi skal være et godt
vertskap for våre innbyggere og besøkende. Ringebu skal være en god
kommune å bo i.
Høsten står for døren. Vi ser fram til en ny fårikålfestival og en god
vintersesong. Jeg ønsker alle en fin og aktiv høst, med hyggelige og
gode opplevelser!

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

Forsidefoto:Illustrasjonsfoto
Utforming og produksjon: Mammut Reklame AS

Har du sett ullgrisene? lurer Tor på. Pelsen ser ut som på sau. Ellers
har de griselikhet, og fores med gras og urter. Grønnfor er en favoritt i
matveien, og de har mindre sykdom og er hardføre med lite fødevansker.
30 minusgarder tåler ullpelsene og går ut og inn som de ønsker. Disse
grisene vokser saktere og er mindre enn andre griser, men til gjengjeld har
de et marmorert kjøtt, rikt på omega 3, sier Simona begeistret. To purker
og en råne går i bakkene nedenfor fjøset og bruker trynene sine som
jordfresere og snur og vender på hver ei torv. Dette liker grisene, og de får
i seg riktige næringsstoffer på en naturlig måte, der de grynter godmodig
og gnafser i seg gras og alt de kommer over av røtter. Dette er proteinkost
for godt svinekjøtt. Når ett beite er ferdig, flyttes de til et annet. Disse
purkene rekker bare to grisekull i året, men fordi de ikke drives hardt, så
holder de lenger i produksjon.
Noe av avkommet skal gå til slakt og videre partering og vakuumering,
og noe må settes inn i avl. Hvis mulig, ønsker brukerne også å selge livdyr.

Varene må vel selges på et vis? Det skjer på markedsdager, og noe leveres
til lokale matbedrifter. De selger også ull, råull, men den må vaskes først.
Ellers går ulla til garn. Simona er for øvrig i gang med å øve seg på å
spinne, så får en se hva timer ved rokken fører til.

Ellers finnes høner, ender og kalkuner på Bjøinstad; andre dyr enn de som
var her før. Dette gir både kjøtt og egg. Andeeggene er forresten veldig
gode til bakverk, fortelles det. Litt dyrere er de, men hva betyr det når
sukkerbrøda blir høye og fine, og suffleene holder seg? Kalkunene får
brennesle servert i inngjerdinga. Næringsrikt og godt; også friskt grønt
ellers til høner og ender. Om de slakter dyrene selv? Neida, det får de
gjøre som har lokaler og utstyr til det, så kan de heller ta tilbake kjøttet.
En forretningstanke er å kunne etablere produksjon av kjøttforedling. Når
de har fått ordnet rom i fjøset for storfe, ønsker de å ha noen få ammedyr.
Dette er på sikt. Restaurering av fjøs må til, selv om noe er gjort allerede.
Drivhuset er også i drift. Der er tomat, agurk, fenikkel og knutekål. Dette
er grønnsaker for salg. Fordelen med drivhus, er at det tåler dårlig vær,
sier de smilende. De har vel opplevd været i Brekkom antagelig og tenker
kanskje på det nevnte grønnsakfeltet?

Han og hun er glad i naturen, både ved sjø og på fjell. De har begge
lyst til å produsere, og sammen ønsker de å drive ei familiebedrift med
litt av hvert av kjøtt, melk og ost i en naturlig sirkel. Drivkrafta er et
lokalt samspill mellom dyr og vekster og det de kan ta ut til salg og mat
til seg selv. Dette gir livskvalitet for dem. Energien får de ved å kunne
følge prosessen. Det gir også energi når planlegging, tilrettelegging og
framdrift gir resultater. De må sette en driftsplan de har tro på og basere
seg på å leve enkelt. To biler har de, men er bevisste på å unngå unødig
bruk. Det koster penger å komme dit de vil.

Simona har med seg mye kunnskap om urter fra hjemlandet. Dette
gir henne flere muligheter til å produsere. Det vi ofte betrakter som
ugras, kan brukes i mat. Løvetannblomsten blir til sirup. Den er rik på
C-vitaminer, og søtet med økologisk sukker, er den prima til sauser og
til vafler og pannekaker. Smaksprøven var overbevisende. Ikke nok med
det: Løvetannblomsten kan også brukes i kosmetikkproduksjon, men
oppskriftene må godkjennes i laboratorium. Det er svært strenge krav
for å selge slike produkter. Hun har startet med produksjon av såpe som
inneholder vekster hun samler på gården.

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

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

Du finner ikke den rekordstore traktordoningen og den feiteste
landbruksredskapen her, men de har traktor og høykanon. De satser på
brukt utstyr. Hun har sett intensivt jordbruk både i Norge og ellers. Hun
vet hvordan hun kan få kjempeavling. Hun vet også at hennes og Tors
driftsmåte skiller seg ut fra omgivelsene. De er begge mer enn klar over at
en blir ikke pengerik av dette, men viktigere er at de er genuint opptatt av
at avtrykk som settes, skal ha liten negativ påvirkning på naturen. I tillegg
hadde han behov for å leve annerledes. Han gikk trøtt av å kjøre til og fra
det ene og det andre.

Dette sier den tidligere hydraulikkselgeren, som nå selger
komposteringsmaskiner for matavfall i et biokretsløp, og hun som tidligere
var innkjøpsansvarlig i et firma. De håper å få til et småskalaårsverk ved
å drive en gård på den gamle måten, vel vitende om at det blir hardt
arbeid mot de ambisjonene de har. Samtidig er de klar over at vi er inne
i ei tid da lokal mat verdsettes høyt. Det lyser begeistring av disse to, så
for Simona og Tor blir det en kombinasjon av jobb og hobby på Bjøinstad
Gård, et navn i gamle papirer. Nå tas det i bruk som merkenavn, et bevis
på båndene mellom før og nå.

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

RINGEBU SKYSSTASJON:
Billett- og informasjonskontor:
61 28 47 00
Telefax: 61 28 47 01
skysstasjon@ringebu.kommune.no
DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10
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løpet av ca. to år. Det er som nevnt foreløpig positive signaler fra politiske
styringsorganer, men prosjektet er ikke tatt stilling til i egen sak.
Gran kommune på Hadeland har et tilsvarende beredskapssenter/
nødetatsbygg. Et beredskapssenter bør være interessant for Røde
Kors, sivilforsvaret, brannstasjonen, ambulansen og eventuelt et
lensmannskontor.

Nå er tiden inne for å skrive ‘’ordørerens side’’ til høstnummeret.
Kommunen har et stort og vidt ansvarsområde som innebærer mange
ulike fagfelt. De som bor og oppholder seg i bygda vår har kontakt med
kommunen på en eller annen måte. Jeg har registrert at det er flere
innbyggere, hytteeiere og ikke minst personer fra næringslivet som ønsker
direktekontakt med ordfører. Det har vært en økning spesielt det siste
året.
‘’Visjon og verdier’’ er i h.h.t. kommuneplanens samfunnsdel 2014-2016:
Ringebu kommunes overordnede mål er å skape et samfunn med identitet
som kjennetegnes innad og utad ved at vi er rause, solide og spenstige,
med kjerneverdier som er godt forankret i lokalsamfunnet.
Politiske saker:
Det er ingen tvil om at våre mål er å videreutvikle landsbyen Ringebu
og Fåvang sentrum til attraktive sentra, med sine forskjellige særpreg.
Sentrumsforskjønnelsen i Fåvang er snart i mål og det har blitt et nytt flott
sentrum som vi håper alle blir fornøyde med. Her skjer det nå nyetableringer
av bedrifter og det er planer om bygging av sentrumsnære leiligheter. I tillegg
er nye tomtearealer kjøpt opp av investorer som ønsker å videreutvikle
Fåvang. Vi gleder oss over alle som har vilje til å investere i vår kommune.
Det er et faktum at det er få steder som har så mye på gang som i
vår kommune. Her kan jeg nevne Kvitfjell, med Vardenprosjektet, som
har ca. 105 tomter og ca. 50 mål med tuntomter som utgjør ca 60-70
tomter i tilegg. Bergene Holm Eiendom AS har levert innspill knyttet til
kommuneplanens arealdel – framtidig disponering og videreutvikling av
sin eiendom, tidligere Ringebu Sag.
Brekkebakken er en viktig politisk sak som vi jobber aktivt med og vi
venter nå på endelig vedtak i fylkeskommunen. Vårt håp er at denne
utbedringen kan starte på nyåret 2018.
Innovasjonssenteret i Jernbanegata 4. er ferdig og Ringebu bibliotek
flytter i september inn i nye og funksjonelle lokaler.
I kommune-NM, som forteller om kommunenes attraktivitet og vekstkraft,
har Ringebu rykket opp 28 plasser fra i fjor og ender på plass nr. 162.
Nå er det kun Lillehammer som er foran i Gudbrandsdalen. Ringebu
har gått opp 72 plasser fra 2014! Dette er en kjempebra utvikling.
Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå for å finne ut hvordan landets
kommuner scorer på en rekke områder sett fra næringslivets sider.
I siste kvartal er det registrert ca 25 nyetablerte selskap ifølge
næringssjefen, og butikken Værfast er en nyetablert butikk i Ringebu
sentrum, i tillegg til Kiwi på Fåvang som åpnet den 17. august.
Ringebu kommune skal være et trygt lokalsamfunn der samfunnssikkerhet
og beredskap er godt ivaretatt. Her er vi avhengige av god overordnet
kommunal planlegging. Innenfor samfunnssikkerhet og beredskap har
vi i den politiske ledelsen og administrasjon i fellesskap vurdert om et
felles beredskapssenter i vår kommune kunne vært en god løsning. Det
er da ønskelig å vurdere muligheten for å realisere et beredskapssenter i
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Lensmannskontor:
Dette er en sak vi politisk har jobbet en del med og spesielt med bakgrunn
i en bedre geografisk beliggenhet mellom Otta og Lillehammer jfr. en
rapport 12.10-16, fra visepolitimester Arne Hammersmark, som kom med
sine tilrådninger og som sier følgende: ”Når leiekontrakten utløper på
Vinstra bør det vurderes om kontoret skal flyttes til Ringebu. Dette vil gi
en bedre geografisk fordeling av tjenester’’.
Det er ingen tvil om at det fra politisk side er sterke ønsker om et
lensmannskontor i Ringebu, og vi er svært spente på hva Innlandet
politidistrikt kommer med i sin vurdering av fremtidig lokalisering av
tjenesteenhet for Midt-Gudbrandsdal. Politimesteren har overlatt til
region Gudbrandsdal v/ fungerende leder å komme med et forslag til
fremtidig lokalisering. Det er satt sammen en egen arbeidsgruppe i
politiet som skal komme med sitt forslag innen 1. oktober 2017. Dette
blir spennende!
Framtidig Nav-kontor i Midt-Gudbrandsdal:
Moderniseringen og videreutvikling av NAV med bl.a. utgangspunkt i
Stortingsmelding nr. 33:
En arbeidsgruppe er nedsatt. Hensikten er i første omgang å danne et
beslutningsgrunnlag for om en ønsker å gå videre med en prosess for å se
på interkommunale løsninger for oppgaver som ligger i, eller tenderer inn
mot NAV i dag. Fra vår side i den politiske ledelsen er ikke saken behandlet
foreløpig, og innholdet i dette med et fremtidig NAV kontor blir viktig.
Som ordfører i Ringebu mener jeg helt klart at det blir en svært viktig
sak om hvor det framtidige NAV kontoret skal ligge. Det er ingen tvil
om at det gir en bedre geografisk plassering i Ringebu enn i de andre
midtdalskommunene. Dette er offentlige arbeidsplasser som vi skal
kjempe for å beholde i Ringebu. Jeg oppfordrer våre innbyggere til å se
på hjemmesiden til kommunen (nyhetsbrev om fremtidig Nav kontor i
Midt-Gudbrandsdal).
Nytt bofellesskap for funksjonshemmede:
Forberedelsene til bygging av nytt bofellesskap for funksjonshemmede er
i gang og byggekomiteen hadde sitt første møte 28. juni. Framdriften på
dette prosjektet ligger på kommunens hjemmeside, men jeg nevner noe
av planen: Ca. 01.04.2018 - Frist for å gi pristilbud i anbudskonkurransen.
Ca. 01.05.2018 - Valg av Totalentreprenør. Ca. 01.06.2018 - Start
prosjektering og forberede byggestart. Ca. 01.06.2019 - Ferdigstillelse.
Rovvilt og forvaltningen av Ulv:
Som ordfører i en region preget av høyt konfliktnivå mellom beitenæring
og rovdyrforvaltningen reagerer jeg sterkt på forvaltningen av ulv. Vår
kommune har vært utsatt for store skader på beitedyr denne sommeren.
Dette var ikke uventet når vi ser på hvordan regjeringen har håndtert
rovviltforvaltningen. Mer ulv i Hedmark vil også føre til mer ulv i vår del
av regionen. Grunnlaget for både bosetting, næring og utvikling svekkes
betraktelig slik forvaltningen til nå har vært. Mitt håp er selvfølgelig et
regjeringsskifte og et nytt Storting som går inn for å rydde opp og får et
uttak som gjør det levelig for alle med beitedyr i vår region.

God høst!
Arne Fossmo, Ordfører

Ull i alt
Tekst: Janke Meijer.

RINGEBU /FÅVANG HUSFLIDSLAG ble stiftet i 1986 og har siden da vært
i aktiv drift. Mye av aktiviteten har vært kursing i forskjellige teknikker
som vev, treskjæring, trykk på skinn, nålbinding, bunadssying (herre og
dame), fingring av hosoband, strikke og hekleteknikker og mye mer. I
mange år har det vært ukentlig aktivitet i vevstue og de siste årene har vi
hatt populære bunadsrelaterte kurs. Ringebu/Fåvang husflidslag har leide
lokaler på Gildesvollen (gamle Sør Vekkom skole). Vi i husflidslaget liker å
delta i aktiviteter som skjer i lokalmiljøet og på den måten sette fokus på
saker vi synes er viktige. I en toårsperiode nå, er vi spesielt engasjert i to
prosjekter: «Strikk og snakk» som er kombinert strikkekurs og språkkurs
for innvandrerkvinner og ULLialt som er et nasjonalt satsingsområde i
Norges husflidslag.

- Hva finnes av norsk garn?
- Hvilke produsenter spinner og farger norsk garn?
Gjennom ULLialt ønsker vi å øke kunnskap om hele verdikjeden, og gi
større forståelse av sammenhengen mellom kulturlandskapet og det
ferdige ullproduktet. Når du går i en butikk skal du vite hva du kjøper,
hvilke egenskaper garnet har, hvor det er produsert og om det er norsk. Så
kan du selv velge ut ifra de kunnskaper og holdninger du har.
ULLialt programmet startet i 2017 og her er programmet videre:
2017
Fårikålfestivalen:
5. oktober: foredrag ved sauedommer Anders Svare, Vågå. «Sau – hvilke
raser har vi og hva gir de oss. Om ulike ullkvaliteter, ullsortering og avl på
ull. Tunet kro, Fåvang; kl 18.30. Inngang kr 50 ikke medl. , kr 100 medl.
7.oktober: «ULL ER GULL» Kaupanger i Ringebu, 11.00-14.00.
- Presentasjon og salg av lokalprodusert garn og ull
- Diverse ullaktiviteter
- Kåring av «Ringebuvotten»
2018
Temakveld med foredrag av Spinnvilt fra Lillehammer, demonstrasjon av
teknikker og utstyr til spinning og karding. Kurs i spinning på rokk og
håndtein med Anne Berit Grasbakken og Aud S. Dalen.
Kurs i sying av skinnfell med Anne Hårstadhaugen, Gausdal.
Vinterfesten med foredrag ved garvermester Sofie Kleppe, Vågå: «Garving
og beredning av skinn».
Tur til Rauma Ullvarefabrikk.
Fårikålfestivalen med:
Avslutningsforedrag ved forfatterene av boka «Ren ull», Ingunn Grimstad
Klepp og Tone Skårdal Tobiassen.
Presentasjon og salg av skinn.
Utstilling «Om bruk av ull og ombruk av ull».
Arrangementene i ULLialt er åpne for alle interesserte.
For mer info: Følg Ringebu Fåvang Husflidslag sin Facebookside eller
hjemmesiden til RFH på www.husflid.no
Kontaktinfo: Janke Meijer, tlf 959 40 499. E-post: tretrad@start.no
se også: www.husflid.no – fagsider – ullialt.

Bilde av saueull fra Jan Stigen og et garnnøste som er spunnet av ulla, på
rokk.

ULLialtprosjektet:
Nordmenn er flinke til å bruke klær av ull, fra innerst til ytterst, men
mange av oss vet lite om fiberen ull.
- Hva slags ull strikker vi egentlig av?
- Hvor blir det av den norske ulla?
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Ringebu bibliotek blir meråpent
Tekst og foto, Ellinor Brænd

Det satses på bibliotek i Ringebu
kommune og det nye, moderne
biblioteket som nå har vært i drift i
om lag to uker er et godt eksempel
på dette. Om ikke lenge vil alle brukere
av biblioteket over 18 år og med gyldig
lånekort også få tilgang til bibliotekets
lokaler og fasiliteter utenom betjent
åpningstid gjennom en ordning som
kalles meråpent bibliotek. Meråpent
bibliotek innebærer kort og godt at du
som bruker av biblioteket kan signere
en avtale for bruk av det meråpne
tilbudet i de ubetjente tidene mellom
kl.07.00 til 22.00 alle dagene i uka. Med denne ordningen har vi
mulighet til å tilby enkelte av våre tjenester når det passer deg. Du kan da
benytte lokalene, låne og levere materiale på vår selvbetjeningsautomat,
søke, bruke publikumsmaskiner, benytte trådløse nettverk, studere, lese
og finne informasjon.
Du kommer deg inn på meråpent bibliotek ved å skanne lånekortet
ditt og taste inn en PIN-kode. Biblioteket er et offentlig rom som skal

være til glede og nytte for alle, og meråpent bibliotek bygger på tillit
mellom bruker og bibliotek. Alle som benytter seg av tilbudet oppfordres
derfor til å holde ro og orden, og av hensyn til din sikkerhet og for å
beskytte bibliotekets inventar og utstyr vil lokalene være videoovervåket.
Ordningen er personlig og gjelder kun for de som har inngått avtale med
biblioteket, men barn er selvfølgelig velkommen i følge med en foresatt.
Det vil derimot ikke være tillatt å ta med andre inn i lokalet.
I Norge har vi hatt meråpne bibliotek siden 2013, da tilbudet ble lansert
i Stavern som første bibliotek ut. Danskene derimot, fikk sitt første åbne
bibliotek allerede i 2004. I Oppland er det bare Lillehammer og Gausdal
bibliotek som tilbyr meråpent bibliotek for sine brukere, og vi er glade for
at våre politikere så potensialet i løsningen og valgte å bevilge midler til
tiltaket, og at kommunen fremstår som innovativ også på dette punktet.
Ordningen er ikke ment å være et sparetiltak, men som begrepet
«meråpent» indikerer så skal det heller være en tilleggstjeneste til
ordinær bibliotektjeneste. Brukerne får større tilgjengelighet, det frigir tid
for personalet til andre oppgaver, og man får rett og slett mer bibliotek for
hver kommunale krone som blir brukt. Det er ennå ikke bestemt endelig
dato for når biblioteket starter med meråpent bibliotek, så følg med på
bibliotekets oppslagstavle, bibliotekets facebookside og kommunens
hjemmeside for mere informasjon.

Kvitfjell utvikler ny fjellside!
Tekst: Vibeke Fürst Holtmann

Kvitfjell holder på å utvikle en splitter ny fjellside som ferdigstilles
sesongen 17/18! En ny gondol vil være et bindeledd mellom Kvitfjell Vest
og Kvitfjell Varden, og en ny 6-seter stolheis vil ta deg til topps på den nye
fjellsiden. Denne heisen fører også rett inn i et utall langrennsmuligheter.
Ca. 5 km nye løyper, en grønn, en blå samt en transportløype til og fra de
nye hyttetomtene blir å oppleve på Varden sesongen 17/18.
Varden blir Kvitfjells mest familievennlige fjellside med brede, flotte
grønne og blå løyper. Skiproduktet blir perfekt for hele familien og for
deg som elsker store carvingsvinger.
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Planering av nye bakker, vei, vann og avløp til nye tomter, avskoging og
heisbygging er i full gang.
Tomtesalget på Kvitfjell Varden har gått over all forventning, og det er
fortsatt mulig å sikre seg drømmetomten!
NYHET!
I sommer ble det hogd ut et nytt område for snølagring ved Familiebakken
i Kvitfjell.
Sesongstart 18/19 blir i høstferien!

Plan og teknisk informerer
Tekst: Anne Lise Martin.

Eiendomsskatt
Besiktigelsene av eiendommer i Ringebu kommune er godt igang.
Det er hytteområdene på østsiden av dalen og noen av de eldre boligfeltene
som har vært besiktiget hittil. Etter hvert vil alle hjemmelshavere få tilsendt
et faktaskjema der det står antall boenheter og areal på bygninger på
eiendommen.
Faktaskjemaet vil inneholde:
Boenhet:
En boenhet skal være godkjent, samt ha egen inngang, eget kjøkken og
bad/toalett.
Arealet blir målt som bruksareal (BRA): arealberegning av bygninger er
utvendig målt areal med fratrekk av 30 cm veggtykkelse. BRA omfatter alt
areal innenfor yttervegg, inkludert boder, trapperom og andre rom som
ikke er boareal. Eventuelle garasjer som er integret i – eller sammenbygd
med bolig, vil komme fram som boligens areal på dette skjemaet. Ved
taksering trekkes arealet for garasjen ut og vil bli taksert som garasje.
Det som normalt er mest komplisert er å vurdere arealene på loftsetasjer
med skråtak, og andre rom med lav takhøyde. Et areal med skråtak blir
først målbart når det har en høyde på 1,9 m over 60 centimeters bredde
(se figur). Som dere kan se av figuren så må det i tillegg måles (2*60)
120 cm i tillegg for å få bruksarealet, så snart et areal med skråtak er
måleverdig. Et slik målbart areal kan også ligge under bakken i kjellerrom.
Det har for eksempel ikke noe å si om rommet har jordgulv. Det er kun
den fysiske høyden som avgjør om vi har med et bruksareal å gjøre eller
ikke.

Når en har funnet alle måleverdige plan, må en altså ta målene av disse
og summere, for å få det totale bruksarealet. Alle bygg må med, også
mindre uthus med tilstrekkelig målbar høyde.
Skriftlig tilbakemelding
Har du merknader til opplysningene som kommer fram av faktaskjemaet,
bes du gå inn på kommunens hjemmeside: Her finner du Min side, deretter
Min eiendom, som du logger deg inn på med elektronisk ID/bank-ID.
Her er en oversikt over de ulike tjenestene og engasjementene som er
knyttet til din eiendom, som for eksempel, skatt, gebyrer, avfallsrutiner,
feiervesen, etc.
På kommunens hjemmeside finner du mer om Arealmåling
https://www.ringebu.kommune.no/sok.aspx?soketekst=forenklet&M
Id1=11853
Takseringsregler
https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/
eiendomsskatt/
Min Eiendom
Ringebu kommune har nå tatt i bruk Min Eiendom. Min Eiendom fungerer
som en døgnåpen digital tjeneste, som på en enkel og oversiktlig måte
gir oversikt over de ulike tjenestene og engasjementene som er knyttet til
den enkelte innbyggers eiendom i kommunen, som for eksempel, skatt,
gebyrer, avfallsrutiner, feiervesen, etc.
Min Eiendom finner du på forsiden på Ringebu kommunes hjemmeside,
under Min side.
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Ny musikkfestival sikter mot verdenstoppen
Et toppet lag av kulturaktører med hjerte for Gudbrandsdalen
gjør hele dalen om til kulinarisk krydret konsertarena i
høstferien.
Nyskapningen Gudbrandsdal Musikkfest går av stabelen allerede 4.-8.
oktober. Ambisjonen er skyhøye: Å etablere et årlig signalarrangement
i Gudbrandsdalen med mat, musikk og opplevelser i verdenstoppen
på programmet. En kammermusikkfestival toppet med unike regionale
tradisjoner og kultur.
- Programmet vil presentere de beste utøvere fra klassisk musikk og fra
nordisk folkemusikk, forteller spelemann og kulturbonde Øystein Rudi.
Med seg på arrangørlaget har Rudi stjernefiolinist Arve Tellefsen og
musiker, komponist, arrangør og plateprodusent Kjetil Bjerkestrand,
samt de lokale kulturnestorene Vegard Moshagen og Bjarne Slapgard.
Kvintetten har mobilisert engasjerte vertskap på en rekke unike
konsertarenaer i hele Gudbrandsdalen - fra Lesja og Lom i nord til Øyer
og Gausdal i sør.
Musikkfesten vil være den første i Norge som sidestiller klassisk musikk
og nordisk folkemusikk, forteller Rudi. Inspirasjon kan føres helt tilbake
til Ole Bull og Edvard Grieg - hvorav sistnevnte skal ha uttalt: "Ole Bull
ble min redningsmann, han viste meg skjønnheten og originaliteten i den
norske folkemusikken”.
- Det er en åpen nisje for en kvalitetsfestival med en slik profil i
Gudbrandsdalen, sier Rudi:

- Mat og drikke med identitet og historie skal inngå som en integrert del
i alle konserter, forteller Rudi.
At festivalen arrangeres i siste del av høstferien i Oppland og Oslo skyldes
flere forhold:
Det er mye folk - både lokalbefolkning og tilreisende i regionen da, fjellet
og naturen er på sitt fineste - og det er få andre store arrangementer i
Gudbrandsdalen denne perioden.
Rudi - som selv slår låvedøra på vid gap under Gudbrandsdalen Musikkfest
- ser for seg gjester fra både fjern og nær:
• Lokalt publikum som har bosted i Gudbrandsdalen og Lillehammer
• Hyttefolk med fritidseiendommer i regionen
• Tilreisende gjester fra Norge - og etter hvert verden.
- Vi vil skape arrangementer som inkluderer, begeistrer og appellerer til et
lokalt publikum, sier Rudi - og påpeker at regionen har nesten 100 000
innbyggere – 200 000 om en inkluderer Gjøvik og Hamar. Gudbrandsdalen
og Lillehammer er videre blant landets største reiselivsregioner, med et
stort antall fritidshytter som blir stadig mer brukt.
Eiere og brukere av hyttene etterspør attraktive aktiviteter, og de er et
kjøpesterkt og kvalitetsbevisst publikum.
- Det er et mål å etablere festivalen som et så attraktivt tiltak at den
trekker publikum og artister både fra inn- og utland i kraft av sin egen
kvalitet, ivrer Rudi på vegne av iniativtakerne.

-Mange norske regioner har sine signalarrangement innenfor musikk
Gudbrandsdalen mangler dette. Det ønsker vi å gjøre noe med!
Han påpeker at Gudbrandsdalen i manges bevissthet representerer
urnorske kulturverdier, og ressursene er mange, store og unike.
Mattradisjoner, bygningskultur, særpregede arenaer og omgivelser skal
inkluderes som viktige elementer i festivalen - i sum opplevelser som gir
konsertene en solid forankring og merverdi for et kvalitetsbevisst
publikum.
Rudi peker særlig på tydelige og trivselsskapende vertskap som formidler
en historie og skaper en god ramme som viktige for alle arrangementene
under musikkfesten i oktober. Som et eksempel trekker han fram Arve
Tellefsen, som inviterer til intimkonsert med matservering i sin egen
privathytte på Gålå under festivalen.

Iniativtakere: Vegard Moshagen, Kjetil Bjerkestrand, Arve Tellefsen
Øystein Rudi, Bjarne Slapgard (ikke til stede på bildet )

Bibliotekaren anbefaler
Den underjordiske jernbanen
av Colson Whithead.
I dag vil jeg invitere deg med på en
lang reise gjennom den mest brutale
perioden i amerikansk historie. Det er
skrevet mange romaner om slaveriet i
USA, og Den underjordiske jernbanen
har alt som skal til for å bli stående
som en av de store klassikerne
innenfor amerikansk prosa. Vårt
viktigste reisefølge er 16-år gamle
Cora som er født inn i slaveriet på en
bomullsplantasje i Georgia. Livet som
slave er brutalt, og ekstra ille er det
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for Cora som har mistet sine nærmeste og som i tillegg er utstøtt av de
andre slavene. Gjennom sin venn Caesar får hun høre om en underjordisk
jernbane som kan føre henne og andre slaver til fristatene i nord, og
sammen legger ut på en livsfarlig flukt bort fra plantasjen og slaveriet. I
virkeligheten var den underjordiske jernbanen et uformelt og hemmelig
nettverk av ruter og trygge hus som slaver på 1800-tallet kunne benytte
seg av for å komme seg til statene i nord, men i denne romanen blir
jernbanen beskrevet som reell med damplokomotiv og skjulte stasjoner.
Jernbanen tar Cora og Caesar fra stat til stat: gjennom Sør-Carolina som
har en litt mere liberal holdning til svarte enn staten Georgia og hvor de
fristes til å bli værende, gjennom Nord-Carolina og Tennessee, gjennom
et tilsynelatende mere vennlig Indiana, og hastig videre nordover. For hver
stopp oppdager Cora at «freedom was a thing that shifted as you looked
at it, the way a forest is dense with trees up close but from outside,

Høst på Venabygdsfjellet

- tørt og fint i fjellet med mange aktivitetstilbud

Tekst og foto: Julia Hamre.

Høstfargene har allerede begynt å vise seg på fjellet og nå er det bare
å glede seg til fine dager til fots, på hesteryggen eller på sykkel i klar
høstluft. Det kan være et turmål i seg selv å ta en kjøretur opp på fjellet,
for å nyte utsikten inn mot Rondane og for en kaffestopp hos noen av
overnattingsbedriftene.
Turtips
Venabu er et fint utgangspunkt for en tur til Myfallet, som består av tre
fosser med over 100 meters fall. På fine dager kan du ta en tur opp på
Ringebu kommunes høgeste topp: Muen (1424 moh) eller Ramshøgda
(1463 moh). Fjellet er på den andre siden kommunegrensa, men fortsatt
på Venabygdsfjellet. Du kan parkere ved Muvatnet som utgangspunkt for
disse to toppene.
Du trenger ikke å gå langt for å komme inn på fjellet med utsikt inn
mot Rondane. Fra Spidsbergseter tar det ca. 30-45 minutter å gå opp på
Flaksjølihøgda. Innover platået går det fine stier og du har et fantastisk
panorama med fjell i alle retninger. Du kan gå Kvanndalen ned igjen for
en fin rundtur.
Stolpejakten er en artig aktivitet for alle: kart får du kjøpt på Venabu,

the empty meadow, you see its true limits.» Og bak halser den fanatiske
slavefangeren Ridgeway som synes uslitelig i sin jakt på Cora og andre
på flukt.
Gjennom denne romanen har Colson Whithead tatt oss med på en viktig
tidsreise. Han har fortalt og påminnet oss om slaveriet i all sin forferdelighet,
og om menneskers rop om frihet og kamp om rettferdighet som har pågått
over flere generasjoner. Han har skrevet en historie som er helt essensiell
i vår forståelse av Amerikas fortid og framtid, og dessverre er det ikke
vanskelig å trekke paralleller til dagens samfunn. Jeg tror Cora ville ha vært
skuffet om hun fikk se den nye tiden, det nye Amerika. Men, på den annen
side så ville hun også ha sett en svart mann i Det hvite hus, hun ville ha sett
menneskerettighetsbevegelsen og aktivisten Angela Davis, og jeg håper
at hun ville ha kommet til den konklusjon at dette tross alt gir rom for håp.

Lundes og Spidsbergseter. Ta med hele familien og finn stolpene som er
plassert på ulike topper og andre steder på fjellet. Klarer du å finne flere
i år enn i fjor?
Høstferie
I høstferien er det mye som skjer på Venabygdsfjellet – på Venabu er
det fine muligheter for ridning med Venabustallen, vandring og kano i
perioden 1.-15. oktober.
Spidsbergseter har sitt høstferieprogram med mye artig for barna. Det
arrangeres også guidete sykkelturer for de eldre og det finnes sykler til
leie ved resepsjonen. Karlsvogna Fjellbad holder åpent alle dager og
Aquavitfjøset har åpent for alle to kvelder.
Det finnes mange plasser å stikke innom for en god matbit på
Venabygdsfjellet: Venabu har Norsk matbord hver onsdag, Spidsbergseter
har Gudbrandsdalsbord hver lørdag. Det er ellers servering hver dag
på både Spidsbergseter, Venabu og Lundes. Vafler, kakao, a la carte og
buffeter – mye godt å velge i!
Som i fjor er det klart for en heidundrende Oktoberfest på Spidsbergseter
21. oktober. Ølsmaking fra lokale bryggerier, premie for beste Oktoberfest
kostyme mm. Baksia spiller opp til dans!

Sette deg godt til rette i stolen, togbillett er ikke nødvendig, og bli med på
en dramatisk og hjerteskjærende reise på den underjordiske jernbanen.
Jeg tror du underveis vil gyse over menneskers ondskap, bli forundret over
menneskers vilje og evne til å overleve, og ved reisens slutt tror jeg du har
blitt både endevendt, beriket og litt klokere. God tur!
Ellinor Brænd

Ringebu bibliotek, Jernbanegt. 4, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 08.
https://www.facebook.com/ringebu.folkebibliotek
Mandag og onsdag 12-19,
tirsdag og fredag 10-14.
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Frisk høstluft og unike opplevelser
Tekst og foto: Karen Lauvålien, Visit Lillehammer

Ingen ting er like forfriskende som å fylle lungene med kald, klar høstluft
en tidlig morgen i fjellet. I Gudbrandsdalen har det vært som merkevare å
regne i flere hundre år, og trekker turglade fra hele landet – og utlandet. I
tillegg til frisk luft og vakker natur, er vi så heldige å ha verdens beste
skiløyper, sykkelløyper og allsidige turområder. Både Ringebufjellet,
Vanbygdsfjellet, Fåvangfjellet og Kvitfjell byr på utallige muligheter

Topp 10 anbefalte høstaktiviteter
Rafting i Sjoa med GoRafting
Bading i Nord-Fron Badeland
Terreng- og stisykling på Venabygdsfjellet eller downhill i Hafjell Bike Park
Elgsafari med Gålå Event
Kano & kajakk på Lågen med Gålå Event
Hunderfossen Familiepark
Lilleputthammer
Hesteridning med Venabustallen
Hundekjøring på barmark og kanopadling med Sjusjøen Husky Tours (kan
kombineres med magisk overnatting i Domen)
Dra på fisketur til et av de flotte fiskevannene i nærliggende
fjellområder!

Flyvraket på Øverlihøgda. Foto: Gunnar V. Aasbø-Skinderhaug

Topp 10 anbefalte høstturer
Muen på Venabygdsfjellet (1424 moh) – ca 5 km
Svartfjell på Venabygdsfjellet (1154 moh) – ca 12 km
Dørfallet minicanyon på Venabygdsfjellet - ca 12 km
Myfallet fossefall – ca 5 km
Høgtind på Gopollen på Fåvangfjellet (1193 moh) ca 4 km
Veslefjellet på Venabygdsfjellet (1034 moh) – ca 3,5 km
Bjørnsonprofilen og Teigkampen (1035 moh) – ca 8 km
Nårkampen på Kvitfjell (1102 moh) – ca 15 km
Flyvraket på Øverlihøgda – ca 16 km
Kvitfjellet (1044 moh) – ca 2 km fra toppen av heisen på Kvitfjell

Foto: GoRafting

Ikke gå glipp av…
Fårikålfestivalen 1.-7.okt. - en festival i Midt-Gudbrandsdalen med
fokus på tradisjoner, sau, lokal mat, hygge og tradisjon. Det er flere
arrangementer under hele festivalen.

Folkehelsedugnad i Ringebu
Tekst: Berit Årnes. Foto: Halldis Myhre Tvete og Berit Årnes

Helse skapes der vi lever livene våre, blant annet gjennom gode
møteplasser som er basert på fellesskap og trygghet. Folkehelsearbeidet
i Ringebu er lokalsamfunnets innsats for innbyggernes helse. Målet er at
vi som bor og lever i Ringebu skal ha mulighet og lyst til å ta gode valg
for å ta vare på helsa vår.
Ringebu kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt og skal starte
arbeidet med en handlingsplan basert på funnene i denne oversikten.
I forbindelse med dette er det ønskelig med innspill fra innbyggerne,
frivillige lag og foreninger. Skoler og barnehager vil også bli engasjert i
arbeidet, da det er her Ringebus fremtid befinner seg.
I november arrangerer kommunen åpent møte (folkehelsedugnad) for å
få innspill på hva som gir god folkehelse i Ringebu med utgangspunkt i
påstanden:
«I Ringebu er vi ikke bare passive brukere av helsetjenester, men borgere
som tar gode valg for å forebygge sykdom og ta vare på helsa vår».
Ringebu kommune har lange tradisjoner for å arbeide med folkehelse.
I 2004 ble kommunen en FYSAK kommune og har siden da arbeidet
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tverrfaglig med fysaktiltak til unge, eldre og inn mot ansatte i kommunen.
Frivillige lag og foreninger ble fra starten viktige samarbeidspartnere i
folkehelsearbeidet.
I 2008 signerte kommunen partnerskapsavtale i lokalt folkehelsearbeid.
Som folkehelsekommune ble arbeidet utvidet fra fysisk aktivitet til også
å gjelde kosthold, rus, tobakksforebyggende arbeid og psykisk helse.
Kommunen utarbeidet sin første handlingsplan for folkehelse som ledd
i arbeidet.
I Norge har vi lykkes med å forebygge og helbrede mange helseproblemer.
Resultatet er at vi lever bedre og lenger enn noensinne. Mange av oss
vil på tross av dette oppleve en eller annen form for helsesvikt i løpet
av et langt liv. Noen lever store deler av livet med kroniske sykdommer
eller funksjonsnedsettelser. Folkehelsearbeid handler derfor både om å
redusere risiko for sykdom og om livskvalitet og trivsel.
For personer som er lite aktive, vil selv en liten økning i aktivitetsnivået
gi en betydelig helsegevinst i form av redusert sykdomsrisiko, bedre
livskvalitet og økt funksjonsevne. En liten positiv endring i kostholdet vil

Gudbrandsdal Musikkfest 4.- 8.okt. - en splitter ny kammermusikkfestival
på Rudi Gard med de beste utøverne fra klassisk musikk og fra nordisk
folkemusikk. Musikk, mat og omgivelser i verdensklasse. Initiativtakere
er Arve Tellefsen, Vegard Moshagen, Kjetil Bjerkestrand, Øystein Rudi og
Bjarne Slapgard

Stavsmartn 20.-22.okt. - en martn bygd på tradisjoner gjennom flere
hundre år basert på det historiske hestmarkedet på Tretten. Her kan du få
med deg kjøp og salg av lokal mat, husflid/håndverk, hest og landbruk,
og flere kulturarrangement.

Foto: Venabustallen

Foto: Esben Haakenstad / Hunderfossen

Oktoberfest 21.okt. - Spidsbergseter Resort Rondane på Venabygdsfjellet
gjentar suksessen! Det berømte matbord med fokus på «oktoberfest» er
på plass, og etter maten er det klart for fest med Baksia.

For mer inspirasjon og informasjon,
sjekk Visit Lillehammer sine nettsider lillehammer.com

Foto: Ringebu Sykkelgruppe

også kunne gi stor helsegevinst.
Psykiske plager og lidelser er en av de største folkehelseutfordringene
vi har i dag. De siste tiårene har det vært en økning i psykiske plager
blant barn og unge, noe som er en bekymringsfull utvikling. Barn og unge
trenger en god balanse mellom sosial omgang, fysiske aktiviteter, søvn og
«skjermtid». Å være foreldre kan være utfordrende, og det er derfor viktig
at vi vektlegger å styrke foreldrerollen slik at barns oppvekst i Ringebu gis
en god og trygg ramme.
Aktivitet og sosialt samvær med andre er viktig for livskvaliteten til alle
og spesielt i barne- og ungdomsårene. Ringebu har hatt fokus på å
tilrettelegge for gode møteplasser, dette skaper trivsel og fine sentrum
både i Vålebru og på Fåvang og ses på som gode folkehelsetiltak.
Frivillige organisasjoner har lange tradisjoner i Ringebu og er uvurderlige
i folkehelsearbeidet med sitt mangfold av aktiviteter. Frivillig arbeid kan
også være positivt for helsa til den enkelte som er med og bidrar. Den
frivillige innsatsen og enkeltmenneskets engasjement er de viktigste
ressursene vi har i folkehelsearbeidet.
Derfor oppfordrer vi dere til å være engasjerte medborgere. En start kan
være å møte opp på folkehelsedugnaden i november!

Det frivillige arbeidet
som legges ned i
prestgardshagen er god
folkehelse både for de
frivillige og besøkende

Tilrettelegging for sosiale
møteplasser, her ved
åpningen av nye Fåvang
sentrum.
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Venabygd Fjellkapell
Tekst: Tom Torkehagen. Foto: Lars Tvete

Allerede på starten av 1960 tallet forelå det en plan for utvikingen av
Venabygdsfjellet der det var avsatt ei tomt for et kirkebygg. Tomta lå
den gang på østsida av riksvei 220, (nå riksvei 27), mellom Trabelifjell og
Kyrkjegardsfjellet.
I 1967 var det visitas i Ringebu med biskop Alex Johnson. Simon Dahlen
som da var sogneprest i Ringebu, tok biskopen med til fjells. Dahlen var
nok av den oppfatning at kirketomta burde ligge lenger inne på fjellet i
nærheten av Ospeseter, noe som biskopen var enig i og slik ble det.
På årsmøtet i ” Venabygdsfjellet Vel” i juli 1970, ble sogneprest Dahlen
bedt om orientere om fjellkirkeplanene. Etter orienteringen ble det samtale
blant de frammøtte. Formannen i velet, kaptein Oddmund Sanne, ville at
velet skulle gå aktivt inn i dette arbeidet, men fikk ikke nok tilslutning til
det. Ballen ble derfor sparket tilbake til Venabygd sokneråd, som fikk i
oppdrag å innkalle hyttefolket for å drøfte saken med dem.
Soknerådet med Simon Dahlen i spissen la seg skikkelig i selen og gjorde
masse godt forarbeid i tiden som fulgte. Til slutt var tiden kommet til
allmøte med hytteeierne.
Første allmøte, lørdag 8. september 1973 på Venabu
Det var på forhånd sendt ut en skriftlig invitasjon til hytteeierne med grei
informasjon om hva saken dreide seg om. Invitasjonen var illustrert med
arkitekt Østbyes skisse av kirka.
Det møtte 23 hytteeiere, i tillegg sogneprest Dahlen, soknerådet og vert
på Venabu, Arvid Tvete. Protokollen fra møtet viser en spennende debatt,
der synspunktene varierte fra full støtte og full gass, til de mer tvilende om
både behov og funksjon. Noen var villige til å betale sin første tusenlapp
allerede på møtet, mens andre ville ha mer arbeid gjort før de tok stilling.
Noen lurte på om de var representative nok til å vedta noen bygging,
mens andre mente at uten hytteeierne sin tilslutning ville det ikke bli noe
kirke. Det ble hevdet at nesten viktigere enn å bidra økonomisk, ville det
være å delta i selve arbeidet. Det ville skape et sterkere eierforhold til
kirka, så startet arbeidet.
Etter en enorm innsats fra en rekke mennesker gjennom flere år, kunne
Biskopen den 25. juli 1979 vigsle og åpne kapellet for ordinært bruk. Med
over 500 frammøtte den dagen ble det en fantastisk åpning på det som
avisene kalte en arkitektonisk perle på Venabygdsfjellet.
40 års-jubileum i 2019
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Snart er det altså gått 40 år siden den store dagen, og vi er allerede i
gang med å tenke jubileum om to snaut to år. I mellomtiden har vi noen
utfordringer. De ivrigste sjelene fra den gang var fantastisk dyktige til å
skaffe midler til selve byggingen, men det var naturlig nok ikke tenkt like
mye på videre drift, vedlikehold og utvikling.
Det har derfor i mange år vært tunge økonomiske tak. Andelsbrevene fra
70 tallet var pålydende 100 kroner og var et engangsbeløp. Det har ikke
vært årlige kontingenter av noe slag, så det er stort sett kollekter ved
gudstjenester og andre arrangementer, noe utleie og enkelte gaver som
holder oss flytende.
Det ble sist vinter søkt Ringebu kommune om en årlig støtte på rundt 40
tusen kroner, men det sa formannskap og kommunestyre nei til. Det betyr
at det fortsatt er litt tungt å få gjort en del nødvendig vedlikehold, men
vi gir oss ikke.
Vi har stor tro på visjonen fra den gang, om å la kirkeklokkene minne
oss om at kirken er tilstede der folket er. Vi kan nevne at det sist julaften
var nærmere 180 mennesker tilstede i kapellet da vi sammen gikk inn
til julehøytiden. Vi er veldig glade for all støtte og omsorg som både
hyttefolk, turister og næringslivet viser oss. Velkommen skal dere alle
sammen være med på ferden videre.
Vi minner om at det er hyggelig for alle som vil være venner med oss på
Facebook, og skulle det være noen som har forslag eller innspill, spørsmål
eller ytringer, så ta bare kontakt med styreleder Tom Torkehagen, tlf.
95972800, eller e-post tomtorkehagen@gmail.com
Litt frimodighet tilsier at vi også kan nevne kontonummeret vårt:
2100 20 33442 i tilfelle noen fikk lyst til å kjøpe andelsbrev eller gi et
bidrag på annen måte.

Fåvangfjellets Sportskapellag
Tekst: Anne Reidun Amrud, Foto: Amrud og Knuts

I 1965 ble det dannet et stiftelsesstyre etter ide av Arne Løsnesløkken om å bygge Sportskapell på Gullhaugen og senere setermuseum. Rolf Myhre
ble formann, Arne Løsnesløkken sekretær og Johan Amrud, nestformann.
Kapellet ble vigsla av biskop Alex Johnsen i 1974. Det har vært stor virksomhet gjennom alle år og nå 43 år senere er kapellet i god drift, takket være
frivillige, glade og arbeidsomme mennesker.
Kapellet er organisert med styre som består av leder, nestleder, tre styremedlemmer med vara og kasserer. Revisor utenom styre.
Det er stor aktivitet på sportskapellet:
I påska er det gudstjeneste
skjærtorsdag og langfredag med
tilhørende servering begge dager.
Gullhaugfestivalen med løp for store
og små på lørdag og gudstjeneste med
sosialt samvær og servering etterpå.
Gladsangfestivalen i juli har nå blitt
arrangert i 20 år og begynner fredag
kveld og avslutter med gudstjeneste
og konsert søndag.
Menighetsrådet har en gudstjeneste
i løpet av sommeren og en
jaktgudstjeneste på høsten.
Sommerkafeen har åpent 4 –5 uker.
Ellers er det utleie av kapellet til
forskjellige formål. Vi nevner bare
begynnende
ungdomsskoleklasser
som har "bli kjent" opphold med
telting rundt kapellet.
Oljebrenning går på dugnad og olje
blir solgt til inntekt for kapellet.

Dugnadsånden er stor og kapellet er i god stand både inne og ute og flere ganger har det kommet overraskende gratis beis til vedlikehold.
Arbeid ute, og all rengjøring inne, er gjort på dugnad og frivillige stiller opp og gjør tjenester på forskjellige arrangement.
Takket være trofaste misjonsvenner og Husefondet som har bidratt, har økonomien så langt vært god.
En har sagt det slik: "Uten frivillige stopper Norge/Kapellet". Takk til alle som deltar!
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Ny Kiwi på Fåvang og Coop Prix har blitt Coop Extra
Tekst og foto: Frode Martinsen

På Fåvang blir det kamp om kundene, vinneren i denne kampen er alle
forbrukere. Om du bor fast på Fåvang eller har hytte i området så har
tilbudet på dagligvarer på Fåvang styrket seg betraktelig.

Coop Ekstra åpnet som omprofilert butikk fra Coop Prix fra 1 juli. Coop
Ekstra har merket stor økning i omsetning og kundemasse. Sommeren
har vært meget bra og august har startet bra. Vareutvalget er utvidet
til ca. 6000 artikler, som er et mye større og bedre sortiment enn
tidligere på Prix. Jeg møter Steinar Åvangen i butikken, som har et av
Gudbrandsdalens største utvalg av håndverksøl, de har faktisk mellom
250 til 300 sorter inne. Utvalget er utvidet med større utvalg av lokalmat,
håndverksmat og lavere priser. Butikkens arealer er utvidet med ca. 250
m2 og har nå passert 1025 m2 i butikkareal. I tillegg finner du faghandel
med litt leker, husholdningsartikler etc. Coop har en positiv økning over
hele landet. I Coop Extra finner du ansatte som vil gi kunden best mulig
service. Coop Extra har fått strålende tilbakemeldinger fra tidligere og nye
kunder om at de er meget godt tilfreds med kjedebyttet.

Kiwi åpnet ny butikk på Fåvang 17. august og er godt i gang når Ringebu
posten kommer ut. Jeg tar en tur innom tre dager etter åpning og
møter Ken Magnus Nyberg som er butikksjef. Ken Magnus er 23 år og
kommer fra jobben som assisterende butikksjef på Kiwi Øyer. Til tross for
sin unge alder har Ken Magnus 10 års erfaring innenfor Kiwi systemet,
han har gått gradene. Han vil at alle kunder skal føle seg velkommen, å
bli sett og oppleve god service. Kiwi ville etablere seg på Fåvang ut fra
Kvitfjell og andre nytteområder i kombinasjonen med lokalbefolkning på
Fåvang og beliggenhet ut mot E6. Utbyggingen av Varden i Kvitfjell gjør
Fåvang ekstra spennende. Kiwi sier de har et langsiktig perspektiv på sin
etablering.
Kiwi har ladestasjon for el-bil og for el-sykler samt gjenvinningsstasjon for
glass og metall. Så her er det bare å bruke miljøvennlig fremkomstmiddel
til butikken. Kiwi på Fåvang er strålende fornøyd med åpningen, og
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handelen er større og med flere kunder enn de hadde håpet på. Kiwi sier de
skal være best på lavpris og med godt utvalg i frukt- og grønnsaksdisken.
Kiwi har 12 ansatte og åpningstider er fra kl. 07.00 – kl. 23.00. Kiwi
og butikksjefen har plukket ut ansatte som har sine spesialområder og
som vil gi det lille ekstra for kundene. Ansatte med gode holdninger til
personlig service er viktig for oss, sier butikksjefen. Det er også jobb
for skoleelever, som har fått jobb på kveld og helger. Butikksjefen sier
de har et basis vareutvalg, men vil strekke seg langt for å tilfredsstille
kundene og vil så langt det er mulig skaffe det kundene vil ha. Et
eksempel på det er brunost fra Heidal. Fler varer vil komme til etter hvert.

Under åpningen fikk Ringebu & Fåvang Fotballklubb, som er nærmeste
nabo til butikken, kr 10.000, som skal brukes på utstyr. Kake fikk ikke
bare de som var innom på åpningen, men også de eldre på Linåkertunet.
Det finnes tanker om framtiden, noe vi får komme tilbake til senere, sier
Ken Magnus, før han haster inn til paller med matvarer som skal stables
på plass. Det er også lagt til rette for en møteplass i hverdagen i butikken,
her er det mulig å sette seg ned og få en kaffekopp før eller etter man
har handlet.

Coop Extra

Satsingen fra dagligvarekjedene er med på å styrke Fåvang sentrum og gi
innbyggerne og andre kunder et bedre tilbud. Nå er det ingen grunn til å
stoppe før Fåvang for hyttefolket på Fåvang og Kvitfjell. Ringebuposten
ønsker både Kiwi og Coop Ekstra lykke til i kampen om kundene.

Nyheter fra Frya Næringspark
Tekst og foto: Frode Martinsen

Frya Næringspark er et interkommunalt selskap som Sør-Fron og Ringebu
kommuner eier i fellesskap. Frya næringspark ledes av et styre med
politiske representanter fra begge kommunene. Selskapet administreres av
Ringebu kommune som også har sekretariat for styret. Frya Næringspark
står for markedsføring. Ringebu kommune drifter infrastrukturen på
området etter avtale med styret.
Frya næringspark omfatter et areal på ca. 930 da.
Det er fortsatt ledige tomter for etablering av næringsvirksomhet.

Av større nyheter på Frya Næringspark nevnes:
Utvidelse av Tine meierier Frya er den største investeringen siste år. Eierne
har investert 400 millioner kroner i meieriet på Frya siden 2014. Kapasiteten
er utvidet og all infrastruktur er oppgradert. Yoghurtproduksjonen er
modernisert. I et nesten 4.000 kvadratmeter stort tilbygg er det etablert et
nytt ysteri for cottage cheese, og dette kom i drift i høsten 2016. I fjor tok
meieriet imot 55 millioner melk fra bønder i Gudbrandsdalen. Melken blir
foredlet til 110 ulike produkter. Hvert år lanseres det 15 til 20 nye produkter.

Frya Flyplass

Erling Rolstad AS

Oppgradert infrastruktur
I løpet av sommeren har hovedvegen på området blitt oppgradert,
med utskifting av masse og ny asfalt. Det gjenstår å få ordnet en
oversiktlig informasjonstavle ved innkjøringen til Frya leir. Skinnegangen
til tidligere sidespor fra jernbanen er tatt opp og det er anlagt gangvei
der skinnegangen lå. Gangveien ser vi blir mye brukt til bl.a. ridning.

Fron Diesel AS holder til i lokalene til Erling Rolstad AS. Fron Diesel
AS er verksted for større kjøretøyer og busser. De har fire større porter
for håndtering av alle typer reparasjoner. Det finnes dessuten en
vaskehall som kan leies. Kjøretøy på opp mot 25 meter får plass der.
Doblougs Bryggeri tatt over lokalene til Lågen Bryggeri. Lokalene har
gjennomgått en større oppussing og oppgradering og nå er klare for

Nyopprustet veg og gangfelt

Fron Diesel

Gjengroing merkes også på Frya, og det er nødvendig å fjerne småskog og
kratt. I vår ble områder på begge sider av Frya-elva avskoget, og det skal
også grovplaneres enkelte steder. Dette gjøres for å vise ledig tomteareal.
Det har vært økende interesse for etablering i Frya Næringspark de siste
årene. Frya Næringspark ligger sentralt til i Gudbrandsdalen og flere har
fått øynene opp for å etablere seg der. Ringebu kommune har nå ervervet
arealer på nordsiden av Frya (Arealene ned mot Lågen på nordsida av
Frya er faktisk en del av Ringebu kommune). Frya Næringspark disponerer
dermed ferdig regulert areal helt ned mot Lågen på nordsiden av Frya
elva. Det skal oppfylling til for å komme over anbefalt flomnivå, men dette
vil kunne skje når det er ledige og egnede masser tilgjengelig. Det har
vært viktig å sikre arealet for framtidig utbygging, siden dette er ferdig
regulert og kan bygges ut på kort tid ved behov.

produksjon. Det har kommet inn en ny eier, og dette ser spennende ut.
Doblougs Bryggeri vil bli beskrevet i en senere utgave av RingebuPosten,
når produksjonen har kommet i gang for fullt.
Ved Frya flyplass har det blitt bygd to nye hangarer for fly og aktiviteten i
klubben er økende. Det er interesse for fly om dagen. Det har blitt snakket
om å etablere et andelslag for kjøp av tomotors fly. Da vil andelshavere
ha mulighet for å komme seg raskt rundt om i landet. Fra Frya Flyplass
tar det kun ca 1,5 timer til for eksempel Stavanger. Dessuten ser man på
en endring av navn på Frya Flyplass, men det får Ringebuposten komme
tilbake ved en senere anledning. Frya Næringspark kan du følge på FB:
https://www.facebook.com/fryapark/
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Kunstprosjektet Vegskille
Tekst: Tina Lie Vestby

Oppland fylkeskommune inviterte i januar 2014 alle kommunene i
Gudbrandsdalen til å delta i pilotprosjektet «kunst som stedsutvikling»
som senere skiftet navn til Vegskille.
Et overordnet mål med prosjektet er at det skal ha nasjonal og internasjonal
kunstnerisk kvalitet, samtidig som det bygger på sin historie for tettsteda.
Ringebu kommune har i dag to markante og levende tettsteder
og kunstkomiteen valgte på et tidlig tidspunkt å legge til rette for et
prosjekt som binder sammen Fåvang og Ringebu. Som tilleggsmoment
til det overordnede konseptet for kunstprosjektet i Ringebu og Fåvang,
baserer prosjektet Vegskille seg på bred deltagelse fra flere kommuner i
Gudbrandsdalen. På sikt ser en for seg at alle disse prosjektene inngår i
en kunstrute gjennom dalen. Kunstprosjektet vil fungere som et tilskudd
til eksisterende attraksjoner, samtidig vurderes ut fra verkenes egenverdi
med høy kunstnerisk kvalitet, knyttet til sted og tid.
Nå har Linda Bakkes fantastiske skulpturer ankommet og skal avdukes
under årets Fårikålfestival.
Vi gleder oss til at både Mammuthodeskallen, inspirert av mammut
funn i grusgruva på Fåvang og Dragen, inspirert av portalen fra Ringebu
Stavkirke skal bli synlig for publikum.
Synlig blir de, for de er store! Både store og små kan glede seg til en
magisk kveldstund med spennende toner og lyssetting som vil prege

Mammuthodeskallen

åpningsseremoniene:
Mammuthodeskallen Fåvang 3.oktober kl.20.00 Badedammen
Dragen Ringebu 6.oktober kl.20.30 Landsbyen Ringebu
Dragen

Hytteforum for vel- og hytteforeninger i Ringebu kommune
Tekst: Frode Martinsen

Den 30. september i fjor ble første hytteforum for vel- og hytteforeninger
avholdt. Der deltok ca 25 representanter fra 14 foreninger. Fra kommunen
deltok ordfører, rådmann, teknisk sjef, planlegger og næringssjef. Så langt
er det registrert 41 vel- og hytteforeninger i Ringebu kommune. Vi mangler
fortsatt kontaktinformasjon på noen. Det er flott om de foreningene
som ikke var på fjorårets møte kan sende kontaktinformasjon til frode.
martinsen@ringebu.kommune.no. Vær vennlig å gi beskjed ved endring
av kontaktperson i foreningen. Det er ikke sikkert alle disse foreningene
eksisterer lenger, men følgende foreninger mangler vi pr dato kontaktinfo
om:
- Gammelseter hytteforening
- Gudbrandshaugen Vel
- Gullhaugen hytteforening
- Kvitfjell Hyttesameie
- Skjerdingfjell Vel
- Tann-Annolseter Hytte vel
- Trabelia Øst vel
På møtet i fjor ble det tatt opp ulike tema, blant annet disse:
- Muligheter for oterfiske for alle hytteinnbyggerne.
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- Ønske om at skiløper på Venabygdsfjellet blir regulert. Til opplysning
bruker Ringebu kommune kr. 500.000 årlig på bidrag til kjøring av
skiløyper i kommunen. Beløpet blir fordelt etter en nøkkel godkjent av
løypelagene på destinasjonene. Grunnlaget for gode skiløyper lages om
sommeren. Venabygdsfjellet Vel har vært dyktige og har fått bevilget til
sammen kr. 500.000 til utbedring av løper på Venabygdsfjellet i løpet av
de siste 3 årene.
- Gjerdebestemmelser ble tatt opp og det ble gitt en kort innføring
i reglementet, samt status for kommunens arbeid med revisjon av 		
kommuneplanens arealdel.
- Eiendomsskatt ble tatt opp.
- Ønske om flere lørdagsåpne dager ved miljøstasjonene for hyttefolket.
Etter ønske fra de frammøtte ble det bestemt at hytteforum
bør bli en årlig møteplass og at neste treff blir fredag
29. september 2017. Merk datoen.
Møtested blir Innovasjonssentret.
Kommunens målsetting er at hytteforum skal bli en viktig møteplass.
Vi oppfordrer alle vel- og hytteforeninger om å delta på møtet, med
meningsytring og spørsmål som måtte være aktuelle.
Det vil bli enkel servering på møtet.

Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening
Tekst: Frank Asle Mathisen Foto: MGNF

Infrastruktur – en av premissene for vekst i
næringslivet
MGNF er en interesseorganisasjon for privat
næringsliv i kommunene Ringebu, Sør-Fron
og Nord-Fron. Våre kampsaker er mange, men
hovedtrekket er å kunne bidra direkte inn til
bedriftenes bunnlinje. Det er mye som kan bidra
til vekst og investeringsvilje. Noen av disse er
infrastruktur som vei, bane, fiber, enklere offentlige
saksganger, fortrinnsrett for lokalt næringsliv i offentlige anbud (i den grad
det er mulig) og satser i forhold til skatter og avgifter. For la oss være ærlige,
hvor mange kan egentlig forklare fornuften bak en arbeidsgiveravgift? Og
hvorfor skal midtdalskommunene, som er satt i sone 2 som tilsvarer en
sats på 10,4%, dermed betale mer enn nordalskommunene, som er satt i
sone 3, med sine 6,4%? Hvilken utfordring er det bedrifter i Sel kommune
har som ikke bedrifter i Ringebu har?
Mange fikk sikkert med seg aksjonen for videre utbygging av etappe 2 E6
Gudbrandsdalen. Vi ville med dette arbeidet, som regionrådene i Midt- og
Nord Gudbrandsdal støttet opp om, belyse galskapen det er å avslutte en
halvferdig europaveg på det som kanskje er Norges viktigste transportåre
mellom de store byene og Vestlandet. Stopp i videre arbeid på vegparsellen
sørger også for en brems i videre satsing av næringsutvikling langs vegen.
Deponiet på Frya er et skrekkens eksempel på et offentlig vanstyre i
praksis, brua som fører rett ut i skogen på Sjoa er et annet. I slike saker
er det viktig at vi roper høyt og skaper oppmerksomhet. Selv om mange
har konkludert med en tapt kamp rundt E6 i Gudbrandsdalen, har vi ikke
tenkt å slå oss til ro med det. I møte mellom Samferdselsminister Solvik
Olsen og næringsforening på Vinstra 30. juni kunne Statsråden fortelle at
begrunnelsen var en overskridelse på halvannen milliard. Styreleder Kjetil
Høye Sviland i MGNF tok i etterkant kontakt med Nye Veier As, som er
en satsing fra nettopp dagens regjering hvor målet er å bygge kjappere
og billigere. Vi har med andre ord ikke tenkte å slå oss til ro med dette!

1969. Dette året landet Apollo 11 på månen. Dette var også året da en
ny hovedplan for ny E6 Ringebu – Otta lå klar. I 1969. Vi har siden landet
på månen ytterligere fem ganger, og kartlagt hvor vi kan lande og «bygge
vei» på Mars. Men hvordan står det til med statens lovnad om å bygge en
fullstendig ny E6 gjennom Gudbrandsdalen – slik vi ble lovet av Stortinget
i 2009?
Uansett hvem som har sittet ved makten har E6 Gudbrandsdalen vært
nedprioritert, det er viktig å være klar over. Og det er ikke til å legge
skjul på at i valgår favoriseres befolkningstunge deler av landet. Som
representant for næringslivet håper jeg at prosjektet rundt Nye Veier As
kan lykkes i den grad det er tiltenkt. VI trenger kjappere utbygging og
med utbygging kommer også investeringer langs traseen samt utbygging
av fiber. Alt henger sammen med alt, det ene fører det andre med seg.
Utvikling i Lomoen på Vinstra er et eksempel. Med ny veg ble det også
satt fokus på byutvikling i prosjektet ”Vinstra 2046”. Og når det er
sagt, Intercity helt til Lillehammer er også viktig for utvikling i dalføret.
Dette og mange andre saker er grunnen til at det er et behov for en
interesseorganisasjon, vi eksisterer for å sette fokus på alle saker som kan
bidra til bedre lønnsomhet og næringsutvikling.
God høst alle sammen!

E6 Gudbrandsdalen strekker seg flere tiår tilbake og i en av mange
mediesaker i aksjonen skrev vi blant annet følgende:

Bygningsvernhuset AS
Ingebjørg Øveraasen har nylig flyttet til Fåvang, og etablert firmaet Bygningsvernhuset AS.
Firmaet tilbyr tjenester relatert til verneverdige bygninger. Øveraasen ønsker å bidra til å se
verdier i materialer, teknikker og bygningens historie, samt brukspotensialet.
Som kulturminnerådgiver kan Øveraasen eksempelvis tilby tilstandsvurderinger,
bygningsdokumentasjon, mulighetsstudier, prosjektering av vedlikehold og restaurering,
bistand med søknader, samt vindusrestaurering.
Hun samarbeider også med andre fagpersoner ved behov, og kan formidle kontakt.
Hun har et brennende engasjement for å se kulturminner både som materielle ressurser, som
viktige historiebærere og som kilder til opplevelse i seg sjøl. Kom gjerne innom kontoret på
Fåvang for en prat, men avtal gjerne på forhånd slik at hun rekker å koke kaffe!
Se bygningsvernhuset.no for mer informasjon.
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Fårepub med folkemusikk og gammeldans på Tunet Kro,
Fåvang kl. 18.30.
Gratis inngang.
Arr. Tunet Kro og Ringebu spellemannslag.

Åpning av Torill Sæther Krekke`s Pop-up galleri Art & Vintage i
Lindstadbygget i landsbyen Ringebu kl. 14.00 -16.00.
Moderne kunst og vakre vintagemøbler
Arr. Torill Sæther Krekke

En festival med fokus på sau, mat, hygge og tradisjon.
Sauetråkket starter fredag 29. september på Fåvang og
avsluttes med Fårikålfestival i landsbyen Ringebu
7. oktober.

SAUETRÅKKET 2017
Fredag 29.september

Morgenkaffe på Høye Gard i Ringebu kl. 8.30.
Tema: Hvordan lede i motgang.
Påmelding innen 20. september til silje@timbr.as.
Arr. Timr.as. www.timbr.as

Åpning av årets Fårikålfestival
på Huset Granmo i Fåvang kl.20.00
Utekonsert med Tina Lie på Huset Granmo i Fåvang kl. 20.15
Åpent for publikum fra kl. 19.00. (Vær godt kledd). Salg av kaffe,
forfriskninger og kjøttkake på gaffel. Inngang kr. 200.
Forhåndssalg av billetter: facebook.com/husetgranmo. Værforbehold.
Arr. Huset Granmo, 48290415

Lørdag 30. september

Værlamkåring og aktiviteter i Nesseskogen park,
Fåvang kl. 09.00 -15.00.
Eksteriørbedømming av sau kl.10.00.
Offisiell åpning av bua i Nesseskogen park
v/ Hans M. Hjelstuen kl. 10.30.
Fåvang musikkforening spiller kl.11.00.
Underholdning fra scena kl. 11.30.
Speedklipping av sau kl. 12.30.
Gammeldags bedømming av sau kl. 13.00.
Gjeterhund oppvisning kl. 13.30.
Salg av kaffe og kaker.
Natursti.
Spinning og strikking i bua.
Aktiviteter for barna.
Ringebubarnehagenes utstilling.
Stands og torghandlere.
Arr. Fåvang sau og geit.

Gammeldags markedsdag på Huset Granmo,
Fåvang kl. 11.00-15.00.
En stemningsfull dag med lokale selgere i gammeldagse klær.
Lokalproduserte varer selges med humor og tradisjon. Underholdning,
salg av kaffe, svele og kjøttkake på gaffel.
Arr. Huset Granmo, facebook.com/husetgranmo

Åpning av kolonial og kafé på Fåvangkroa kl. 11.00 - 18.00
Kafeen serverer blant annet fårikål og i kolonialen er det tilbud på årets
lam. Arr. Fåvangkroa
Spiseriet på Fåvangkroa kl. 18.00-24.00.
A la carte og meny med blant annet årets lam.
Bordbestilling på post@favangkroa.no eller tlf. 928 66 488/92452572.
Arr. Fåvangkroa
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Stort Gudbrandsdalsbord på Spidsbergseter Resort Rondane.
18.30-20.30
Aquavitfjøset holder åpent 21.00-22.00. Velg mellom nesten 140
forskjellige type aquavit. Musikk på Låven fra 21.00. Bord og
rombestilling: booking@spidsbergseter.no, 61284000 spidsbergseter.no
Sesongåpning på Kvitfjell pub og pizza,
Fåvang kl. 21.00 - 02.00
Arr. Kvitfjell pub og pizza

Søndag 1. oktober

Søndagsbuffet på Spidsbergseter Resort Rondane.
13.30-16.00.
Varme og kalde retter, metervis med desserter og kaffe til 249 per
person (halv pris for barn 4-14 år, gratis for barn 0-3 år).
Ingen bordbestilling
Eldres dag på Tromsvang, Fåvang kl.17.00.
Underholdning, åpent for alle, gratis inngang, servering og loddsalg.
Arr. Eldrerådet i samarbeid med andre lag.

Mandag 2. oktober

Dialektkveld på Ringebu bibliotek kl.19.00
Rune Stubrud forteller om boken «Ord frå Fåvang», Ove Røsbak kåserer
om dialekt og muntlig fortellerkunst og Ringebu amatørteater bidrar
med muntre innslag om vår lokale dialekt. Servering.
Arr. Ringebu Libris og Ringebu bibliotek

Mandag 2. oktober til fredag 6. oktober:
Høstbuffet på Spidsbergseter Resort Rondane 18.30-20.30. Musikk på
Låven fra kl.21.00. Bord- og rombestilling: booking@spidsbergseter.no,
61284000 www.spidsbergseter.no

Tirsdag 3. oktober

Åpning av kunstprosjektet Vegskille ved badedammen på
Fåvang kl.20.00.
Linda Bakkes skulptur «Mammuten» avdukes. En magisk «happening»
for store og små med spennende lyssetting og Zotora på dijeridoo.
Kunstneren vil være tilstede.
Arr. Ringebu kommune.

Onsdag 4. oktober

Filmkveld om gjeteren Øyvind Rønningens liv og virke på
Tromsvang, Fåvang kl. 19.00.
Inngang kr.100 inkl. servering av kaffe.
Arr. Ringebu kommune i samarbeid med private.

Torsdag 5. oktober

ULLialt – foredrag på Tunet Kro kl. 18.30
Foredrag ved sauedommer Anders Svare fra Vågå.
Sau – hvilke raser har vi og hva gir de oss.
Om ullkvalitet, ullsortering og avl på ull.
Inngang kr 50 for medlemmer, kr 100 for ikke medlemmer.
Arr. Ringebu og Fåvang husflidslag ULLialt program

Kjerringtreff med Ull-moteshow for bondekjerringer,
bygdakjerringer og andre trivelige kjerringer i Fårikålteltet i
landsbyen Ringebu kl. 19.00
Underholdning, tullete morosamt og god mat fra Annis kjøkken.
Ull-moteshow av landsbybutikkene. Inngang kr. 200 inkl. mat.
Påmelding: 61284700 eller skysstasjon@ringebu.kommune.no
Innen 4. oktober.
Arr. Ringebu markedsforening og Annis

Fredag 6. oktober

Utdeling av prisen «Årets Midtdalsbonde 2017»
i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu kl. 19.00.
Prisen deles ut til en bonde som profilerer landbruket på en god måte.
Enkel servering og gratis inngang.
Arr. Sparebank 1 Gudbrandsdal, Dølen og Primærnæringsutvalet i
Midt-Gudbrandsdal.
Åpning av kunstprosjektet Vegskille. Kl.20.30.
i Landsbyen Ringebu
Linda Bakkes skulptur «Dragen» avdukes. En magisk «happening»
for store og små med spennende lyssetting og Zotora på dijeridoo.
Kunstneren vil være tilstede.
Arr. Ringebu kommune.

Ellers byr vi på:
-Utstillere og butikker har åpent kl. 10.00-16.00.
-Fårikåltelt med servering kl. 10.00- 01.00.
-Gata fylles med utstillere og Kaupangerparken fylles med sau
-Ull og tull
-Ull = Gull i Kaupanger
-Ringebubarnehagene har utstilling med tema sau og ull.
-Strikke- og spinnekonkurranse.
-Håndverkstradisjoner.
-Torghandlere.
-Småskalaprodusenter mat og håndverk.
-Utstillere landbruksnæring.
-Festivaltilbud og aktiviteter i butikkene.
-Mye underholdning
Familielørdag på Ringebu bibliotek kl. 11.00 -14.00
Festivaltelt i parken, Kul-TUR i samarbeid med Ringebu markedsforening,
og søm av kosedyr for barn inne på biblioteket.
Arr. Ringebu bibliotek

Fårikålfestivalen fortsetter lørdag kveld:
«Ettersank” i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu,
åpent til kl. 01.00. Levende musikk ved By Request.
Servering av lammespesialiteter. Gratis inngang.

”Får-spiel” i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu
kl. 19.00 - 24.00.
Levende musikk med Tordensky.
Servering av fårikål og lammespesialiteter. Gratis inngang.
Arr. Annis Pølsemakeri

Lørdag 7. oktober		
Fårikålfestival i landsbyen Ringebu

Bedriftsparty. Bedrifter inviteres til teltet.
Vi utfordrer bedriftene i «farmen» konkurranser og kårer Ringebus
tøffeste bedrift. Annis byr på mat kr. 250 p.p. påmelding til
annibyskov@hotmail.com innen 1.oktober.
Arr. Annis Pølsemakeri.

Spidsbergseter Resort Rondane
Stort Gudbrandsdalsbord på Spidsbergseter Resort Rondane.
18.30-20.30.
Aquavitfjøset holder åpent 21.00-22.00. Velg mellom nesten 140
forskjellige type aquavit. Musikk på Låven fra 21.00. Bord og
rombestilling: booking@spidsbergseter.no, 61284000
www.spidsbergseter.no

Søndag 8. oktober

Avslutt Fårikålfestivalen med søndagsbuffet på Spidsbergseter Resort
Rondane. 13.30-16.00
Siste sjansen i år til å få med seg den store Søndagsbuffeen. Varme og
kalde retter, metervis med desserter og kaffe til 249 per person (halv pris
for barn 4-14 år, gratis for barn 0-3 år). Ingen bordbestilling.
Fra Vamp til Blest kl.13.00-14.00
Blest er et nytt band hvor flere av medlemmene tidligere har spilt
i Vamp. Nå kommer de til Fårikålfestivelan og har med seg Marie
Klåpbakken, kjent fra «Hver gang vi møtes» Vi gleder oss til at Blest og
Marie skal spille på scena kl. 13.30-14.30 i Jernbanegata.
Arrangør:
Ringebu markedsforening
Informasjon:
Ringebu skysstasjon tlf. 61284700
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no

Songs From The Sea, tre havfruer fra Toten. kl.12.00 – 12.30
Terningen har rullet for disse jentene som synger helt usøkt sammen
med inspirasjon fra den Amerikanske folkemusikken, klokkereine
harmonier.

Detaljert dagsprogram:
www.ringebu.com
Facebook: Fårikålfestivalen
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Det
28.september Lesestund på Ringebu bibliotek kl. 10.30
Vi leser en bok sammen og prater litt om det vi har lest.
For alle 5-åringene. Vi leser om en liten panda med navn Jimi og alle
vennene hans som drømmer om å være rockestjerner.
Arr. Ringebu bibliotek

29.september Hytteforum for vel- og hytteforeninger i
Ringebu kommune.
Ringebu Innovasjonssenter kl.13.00- 15.30
Arr. Ringebu kommune

29.september – 7.oktober
FÅRIKÅLFESTIVAL I Ringebu
Se fullstendig program side 18 - 19
1.oktober Gudstjenester i Ringebu kommune
Venabygd fjellkapell kl.11:00. Fåvang kirke kl.19:00,
konfirmantpresentasjon.
2.oktober Seniortreff på Ringebu bibliotek kl. 11.00,
Den første mandagen i måneden møtes vi for en stund med hyggelig
samvær over kaffekoppen, og med et tema for dagen. Har du lyst til å
komme, men lurer på om du er i passende alder? Bare kom, vi har ikke
noen aldersgrense.
Tema: trafikk. En representant fra Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor
informerer om regler, skilting og kjøremønster.
Arr. Ringebu bibliotek

4. - 8. oktober Gudbrandsdal Musikkfest 2017
Musikk, mat og omgivelser i verdensklasse.
Arr: Øystein Rudi, Arve Tellefsen,Vegard Moshagen,
Kjetil Bjerkestrand, Bjarne Slapgard.
gudbrandsfest.com/. Facebook: Gudbrandsdal Musikkfest 2017
Se mer om arrangementet side 8
8.oktober Gudstjeneste i Ringebu kommune
Ringebu stavkirke kl.11:00, høsttakkefest.
10.oktober Fotokurs på Ringebu bibliotek kl. 19.00 .
Erik Flyen lærer oss å se motivene rundt oss, og hjelper oss med å ta
bedre bilder på facebook og i album. Sortering, redigering, bruk og
lagring. Arr. Ringebu bibliotek
12. oktober Lesestund på Ringebu bibliotek kl. 10.30
Vi leser en bok sammen og prater litt om det vi har lest. For alle
5-åringene.
Tema: rock. Brede Vestby lærer oss litt om gitarer og spiller med oss.
Arr. Ringebu bibliotek

12. oktober Flere veier til god helse
på Ringebu bibliotek kl. 19.00
Liv Berge, Tone Kristin Pinløkken, Guri Hovde Åmodt og Marie Flyen
Brandstad presenterer sine firma, og gir tips og råd til hvordan vi kan
oppnå balanse i en stressende hverdag. Sunn servering.
Arr. Ringebu bibliotek

13. oktober Hyggekveld på Ringebu ungdomsskole kl. 18.00.
Med GT-Sara. Akke og trekkspillkameratene spiller til dans.
Inngang kr. 150 Arr. HLF Ringebu og Midt-Gudbrandsdal Blindeforbund
15.oktober Gudstjenester i Ringebu kommune
Fåvang kirke kl.11:00, høsttakkefest.
16. – 23.oktober Barnas bokuke på Ringebu bibliotek
16.oktober
Åpning av kunstutstilling på Ringebu bibliotek kl. 10.30
Alle 2.klassingene bidrar med sine beste kunstproduksjoner, og Torill
Sæther Krekke foretar offisiell åpning. Servering av boblevann og
snacks. Kunstnerne vil selv være til stede og alle er hjertelig velkommen
til å delta!
Arr. Ringebu bibliotek og Kulturforum, Den kulturelle skolesekken
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16.oktober Bokfest på Ringebu bibliotek kl. 18.00 .
Klovnen Knut underholder med masse tull og tøys. Forestillingen er primært
for 5-åringene, men søsken kan være med så lenge det er ledig plass. Alle
5-åringene får en bokgave! Arr. Ringebu bibliotek
17.oktober Barneteater på Ringebu bibliotek kl. 10.30.
Barnehageteateret viser forestillingen «Bonden får besøk en vinternatt» for
alle førskolebarn. Arr. Ringebu bibliotek
18.oktober Lesestund på Ringebu bibliotek kl. 10.00
Bibliotekaren leser et par av sine favoritt-billedbøker. Det blir utdeling av
lånekort og mulig å låne bøker. For alle 1.klassingene. Arr. Ringebu bibliotek
19.oktober Sjørøverfest på Ringebu bibliotek kl.10.30.
Ahoy pirater! Det er 28 år siden Kaptein Sabeltann kastet loss, og dette
må markeres med en sjørøverfest! For å få en vellykket fest trenger vi tøffe
pirater til å skrubbe dekk, til å gå planken og til å lete etter en forsvunnen
skatt. Og selvsagt skal vi plyndre bordet for ekte pirat-mat! Festen er for
pirater og sjørøvere på 5 år. Arr. Ringebu bibliotek
19.oktober Kulturskolens konsertserie på
Ringebu bibliotek kl. 19.00.
Ilonas strykere/Midt-Gudbrandsdal Orkester spiller.
Arr. Ringebu kulturskole og Ringebu bibliotek

20.oktober Forfatterbesøk på Ringebu bibliotek
Stein Morten Lier forteller om sitt forfatterskap for elever ved Ringebu
ungdomsskole.
Kl.11.40: 8.klasse
Kl.13.05: 9.klasse
Arr. Ringebu bibliotek og Kulturforum, Den kulturelle skolesekken

21.oktober Bo og Byggmesse i Kaupanger kl 10.00 -13.00.
Fokus på bo- og byggemuligheter i Ringebu kommune
Arr. Ringebu kommune

21.oktober Oktoberfest med Baksia på Spidsbergseter Resort
Rondane. Aktiviteter hele dagen, matbord med fokus på «Oktoberfest»
kl .18.30. Baksia spiller opp til dans.
www.spidsbergseter.no
22.oktober Gudstjenester i Ringebu kommune
Venabygd kirke kl.11:00, høsttakkefest.
Høgvang, Brekkom kl.17:00, grendemesse.
23.oktober Forfatterbesøk på Ringebu bibliotek
Reidar Kjelsen forteller om sitt forfatterskap.
Kl.11.05: 3. og 4.kl. ved Fåvang skole
Kl.12.05: 3. og 4.kl. ved Ringebu skole og Venabygd montessoriskole
Arr. Ringebu bibliotek

24. oktober Utvandrer-kveld på Ringebu bibliotek kl. 19.00
Per-Øivind Sandberg er tidligere riksarkivar, og vil fortelle om emigrasjonen
fra Norge i tidsrommet 1820-1950. Jon Ødegård forteller om utvandringen
fra vår egen kommune. Hvem reiste, hvor stort var omfanget, og ble det
suksess eller nederlag for de som reiste ut? Tom Willy Rustad står for
kveldens musikalske innslag. Servering.
Arr.: Ringebu historielag, Gudbrandsdalsmusea avd. midtdalen/
Midtdalsarkivet og Ringebu bibliotek.

25. oktober Næringsforum i Ringebu innovasjonssenter
kl. 18.30 - 21.30.
Googlekurs med Dialecta i samarbeid med gudbrandsdalsvegen.
Kurset er praktisk retta så ta med PC.
Arr. Næringsforum

27.oktober Konsert på Ringebu bibliotek kl.11.40.
Tormod Haug og Vemund Moss presenterer utvalgte coverlåter og låter fra
Hercules’ egen katalog. Alle i 8.klasse er invitert, men konserten er åpen for
alle. Arr. Ringebu bibliotek
29.Oktober Gudstjenester i Ringebu kommune
Fåvang barnehage kl.11:00, grendemesse.
Ringebu stavkirke kl.19:00

skjer
30.oktober Kulurskolens konsertserie på Ringebu bibliotek
kl. 10.30. Rockeverkstedet ved Ringebu kulturskole spiller. Alle 5-åringene
er invitert, men konserten er åpen for alle.
Arr. Ringebu kulturskole og Ringebu bibliotek

2. november Lesestund på Ringebu bibliotek kl. 10.30
Vi leser en bok sammen og prater litt om det vi har lest. For alle 5-åringene.
Arr. Ringebu bibliotek

4.november Sy-treff på Ringebu bibliotek kl.11.00-17.00
Ta med deg din symaskin og noen kreative syprosjekt og møt og lær av
andre med samme interesse. Biblioteket har også to symaskiner som kan
brukes under sy-treffet. Biblioteket stiller med kaffe og te, kaffemat eller
niste medbringes av de enkelte. Arr. Ringebu bibliotek
5.November Gudstjenester i Ringebu kommune
Ringebu stavkirke kl.11:00, allehelgensdag.
Venabygd kirke kl.16:00, allehelgensdag.
Fåvang kirke kl.19:00, allehelgensdag.
6.november Seniortreff på Ringebu bibliotek kl. 11.00
Den første mandagen i måneden møtes vi for en stund med hyggelig
samvær over kaffekoppen, og med et tema for dagen. Har du lyst til å
komme, men lurer på om du er i passende alder? Bare kom, vi har ikke noen
aldersgrense.Tema: hverdagstrim og ernæring. Tuva Brevik er frisklivsveileder
og gir råd om bedre helse og livskvalitet. Arr. Ringebu bibliotek
8.november Redesign på Ringebu bibliotek kl.19.00
Thyra Pauline Eljarbø fra Fretex på Lillehammer kommer for å vise hvordan
redesign og omsøm av gamle klær og tekstiler kan bli til de flotteste plagg.
Husflidslaget stiller ut egenproduserte klær til inspirasjon.
Arr. Ringebu/Fåvang husflidslag og Ringebu bibliotek

9. november Forfatterbesøk på Ringebu bibliotek
Lise Blomquist forteller om sitt forfatterskap.
Kl.11.40: 4. og 5. klasse ved Fåvang skole
Kl. 12.40: 4. og 5. klasse ved Ringebu skole og Venabygd montessoriskole
Arr. Ringebu bibliotek og Kulturforum, Den kulturelle skolesekken

9. november På talefot på Ringebu bibliotek kl. ??
Arne Moslåtten er en norsk musiker, komponist, musikklærer og rektor,
og er mest kjent som tekstforfatter og tidligere medlem i Hellbillies. Nå
kommer han til oss for å dele historier fra sin eventyrlige karriere! Den gode
samtalen blir ledet av Tina Lie Vestby. Enkel servering. Arr. Ringebu bibliotek
11. november Høstmarked i Ringebu Prestegard kl. 11.00 -15.00
Hagegruppa selger sesongens produkter, andre lokale produsenter stiller
med husflid- og håndverk, m.m. Loddsalg.Kaféen er åpen med salg av vafler,
kaker og kaffe. Arrangør: Hagegruppa i Ringebu prestegard
11. november kulturkveld med utdeling av Ringebu kommunes
kulturpris og kulturstipend på Tromsvang kl. 18.00
Kulturprisen 2017 deles ut til Øyvind Myhrsveen og kulturstipend deles ut til
Karen Høystad. Underholdning, salg av kaffe og kake. Åpent for alle.
Arr. Ringebu kommune

12.november Gudstjenester i Ringebu kommune
Sør-Fåvang grendehus kl. 11:00, grendemesse.
19.november Gudstjenester i Ringebu kommune
Fåvang kirke kl.19:00, lysmesse.
23.november Skihistorie med Thor Gotaas
på Ringebu bibliotek kl.19.00
Thor Gotaas er en norsk folklorist og forfatter, og skriver kulturhistoriske
bøker med folkloristisk vinkling. Han presenterer den nyeste boken sin,
«Trysil, skiløpingens hjembygd.» Boksalg ved Ringebu Libris.
Arr. Ringebu bibliotek

26.november Gudstjenester i Ringebu kommune
Ringebu stavkirke kl.11:00, utdeling av bok til 4-åringer.

1.desember Julegateåpning
Pepperkakehuskonkurranse i landsbyen Ringebu
Arr. Ringebu markedsforening www.ringebu.com
3.desember Gudstjenester i Ringebu kommune
Fåvang kirke kl.11:00, utdeling av bok til 4-åringer.
3.desember Adventskonsert i Ringebu Prestegard kl.19.00
Arr. Prestegardens venner www.ringebuprestegard.no
3.desember Rudi Gard, Julemarked
Trivelig førjulsstemning med mangfoldige utstillere, musikk og godlukt i
låven. Utstillerene kommer fra hele dalføre og Østerdalen, og blant utvalget
er lokal mat og drikke, fenalår,pinnekjøtt og håndarbeid av de fleste slag,
kniver, tresløyd, ullprodukter, kornband og juletre, julekaker, skinnarbeid,
tekstilarbeid, syltetøy, saft og mye mer. Gratis inngang
Arr. www.rudigard.no

4.desember Seniortreff kl.13.00.
Den første mandagen i måneden møtes vi for en stund med hyggelig
samvær over kaffekoppen, og med et tema for dagen. Har du lyst til å
komme, men lurer på om du er i passende alder? Bare kom, vi har ikke noen
aldersgrense. Julesamling med julenøtter og quiz.
Servering av gløgg og pepperkaker. Arr. Ringebu bibliotek
7.desember Lesestund på Ringebu bibliotek kl.10.30
Vi leser en bok sammen og prater litt om det vi har lest. For alle 5-åringene.
Arr. Ringebu bibliotek

7.desember Bli kjent med symaskina på Ringebu bibliotek
kl.19.00
Vi syr enkle julehjerter. Ta med litt julestoff og egen symaskin eller lån
en symaskin hos oss.Husflidslagets medlemmer hjelper oss gang og gir
assistanse underveis.
Arr.: Ringebu/Fåvang husflidslag og Ringebu bibliotek

10.desember Gudstjenester i Ringebu kommune
Venabygd kirke kl.11:00, utdeling av bok til 4-åringer.
17.desember Gudstjenester i Ringebu kommune
Linåkertunet kl. 11:00
Ringebu Eldresenter kl. 17:00
21 desember Julekonsert med FRi Gospel og musikere
i Ringebu stavkirke kl.19.00

Gjestesolist: Randi Marie
Medvirkende musikere: Vegard Moshagen, Thomas Gallatin,
Ragnar Løsnesløkken og Øystein Rudi
Arr: Fri Gospel

24.desember Gudstjenester i Ringebu kommune
Fåvang kirke kl 14:00, julaften.
Venabygd kirke kl.14:00, julaften.
Ringebu stavkirke kl.16:00, julaften.
25.desember Gudstjenester i Ringebu kommune
Fåvang kirke kl.11:00, 1.juledag
Ringebu stavkirke kl.11:00, 1.juledag
26.desember Gudstjenester i Ringebu kommune
Venabygd fjellkapell kl.11:00, 2.juledag.
31.desember Gudstjenester i Ringebu kommune
Fåvang kirke kl.11:00, Nyttårsaften.
RingebuPosten tar forbehold om feil og endringer. Følg med på elektronisk
arrangementskalender på www.ringebu kommune.no

30.november Kulturskolens konsertserie på Ringebu bibliotek
kl.19.00. Elever fra Ringebu kulturskole spiller julen inn med blåsere,
pianister, trekkspill og gitar. Servering av pepperkaker og gløgg.
Arr. Ringebu kulturskole og Ringebu bibliotek
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World Cup Kvitfjell trenger flere frivillige

.

Tekst og foto: Stein B. Olsen

Vil du være med på drømmelaget i jubileumsåret?
Det startet i 1993. Neste år feirer World Cup Kvitfjell sitt 25 års jubileum.
Arrangøren har en trofast og dyktig stab av frivillige, men de trenger
flere funksjonærer til å videreføre de årlige rennene. Arbeidsoppgavene
er spennende og varierte, og det er tilbud innenfor en rekke områder. Alle
kan være frivillig, uansett alder og kjønn. Du må ha fylt 16 år, utover det
ingen begrensinger.

skrikende behov for å få med flere på laget. Ikke minst når det snør under
de offisielle treningsdagene og/eller under rennene, er vi sårbare.
- Og hva slags oppgaver kan dere tilby?
-Er du glad i å være ute og kjøre på ski, kan du være med som
bakkemannskap eller portvakt. Eller du kan jobbe i målområdet hvor vi
rigger opp en ny arena hvert år. Vi trenger også folk i transportavdelingen,
til tidtaking, forpleining, renhold med mer. Det er bare å ta kontakt så kan
jeg garantere at vi skal finne spennende oppgaver i et kreativt og godt
miljø, sier Bente.
-Hvorfor bør en melde seg på?
- Det aller viktigste er jo at dette er spennende og moro. Vi har et
inkluderende miljø og du treffer utrolig mange hyggelige folk. Dagens
funksjonærer synes de får uforglemmelige opplevelser. For mange av
de unge så er det viktig å ha dette som en erfaring og få det på sin
CV. De som ønsker, får derfor en attest. For andre er ikke det så viktig.
De søker ofte gode opplevelser under et arrangement de har hørt mye
positivt om. World Cup Kvitfjell får oppmerksomhet fra hele verden, og
det er en happening som bygger stolthet og trivsel, ikke minst i Ringebu
kommunen. Og alle synes det er stas å være med på et vinnerlag, er det
ikke det da?, smiler Bente.

Har du lyst til å bli en del av denne gjengen?

- Vi mener at vi har et godt opplegg for våre frivillige. Vi disponerer hele
underetasjen i det store bygget i målområdet i Kvitfjell (frivillighula). Her
er vi flere personer som jobber for at de frivillige skal ha det best mulig.
Vi registrerer alle når de kommer, deler ut funksjonærbekledning, gir
informasjon og ikke minst er det i lokalet servering av mat og drikke.
All informasjon for våre funksjonærer legger vi for øvrig ut på vår
hjemmeside worldcup.kvitfjell.no. Her kan du også melde deg på, forteller
Bente Fjellstad Bjørge som er ansvarlig for de frivillige.
- Og som frivillige er det også mulig å sikre seg forskjellige klær og varer
til en billig penge?
- Ja vi har mange gode samarbeidspartnere. I frivillighula har vi derfor en
liten butikk, og som du sier med knallgode priser på blant annet Phenix
klær.
- Et stort antall av våre 450 frivillige har vært med i mange år og de
storkoser seg. Men arbeidsoppgavene blir stadig flere og vi har et

Visste du at...

Sør-Fron og Ringebu kommuner innførte i 2006/2007 ny forskrift om
båndtvang for hund. Ordinær båndtvangsperiode er 1.april – 20.
august. Med hjemmel i Hundelovens, forskrift om båndtvang for
hund, ble båndtvangsperioden utvidet
til 15. oktober i de områdene der
husdyr har rett til å beite og faktisk
beiter. Den utvida båndtvangen
gjelder ikke jakthunder, gjeterhunder,
tjenestehunder, ettersøkshunder og
hunder i organisert trening.
Utenom båndtvangstiden kan hunden
være løs, men det kreves at eier/bruker
har kontroll over hunden og kan gripe
inn raskt dersom det er nødvendig.
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Til vinteren fyller World Cup Kvitfjell 25 år.

World Cup i Kvitfjell vil være tilstede på Fårikålfestivalen med stand, ellers
er det bare å sjekke ut:
http://worldcup.kvitfjell.no/Volunteers/1154/

Visste du at...

det arbeides med en ny felles nettside for Venabygdsfjellet. Venabu,
Spidsbergseter og Lundes har fått med seg Krible til å utforme ny
design og logo.
Venabu har et spennende høstprogram med blant annet Skinnfellkurs
13.-15. oktober, Kurs i slektsgransking 10.-12. november og Viltaften
27.-29. oktober og 3.-5. november.
Venabu har julebord 9. desember og julefeiring med ulike aktiviteter
fra 23. desember

Visste du at...

Midt-Gudbransdal Barnevernskontor trenger flere støttekontakter
og besøkshjem som kan bidra til og gjøre en innsats for barn og
unge ? Ta gjerne kontakt

Visste du at...
Billedkunstner Torill Sæther Krekke, åpner
POP-Up galleri i, Ringebu sentrum,
Lindstadbygningen (Gamle Tveit smie) Brugata
24 30.9 kl 14.00. Stedet heter «ART &Vintage,
og er Krekkes eget galleri, samt salg av vakre
vintage møbler.
Galleriet er åpent onsdag, torsdag og fredag fra
13-18 og lørdager fra 11-14 i ferier. Resten av
tiden trenger kunstneren i atelieret hjemme på
Krekke.
Intensjonen er å synliggjøre seg og gjøre kunsten mer tilgjengelig. «De siste
årene har jeg jobbet og vært på utstillingsturne sammen med Kreftforeningen
over hele landet sier Krekke. Samtidig har jeg deltatt på utstillinger i inn og
utland. Nå kjenner jeg behov for å roe litt ned, ha fokus på kunsten, samtidig
som jeg synes det er hyggelig å være noe mer tilgjengelig enn før.» Krekke
vil også arrangere flere foredrag om kunst, og lover gode kunstopplevelser
for sine sambygdinger.

Visste du at...

DNB Eiendom satser i Midtdalen, og har åpnet nytt kontor i Innovasjonssenteret i Ringebu. Her er det tre fast ansatte, Linda Pedersen
Nymoen fra Ringebu, Ane Steig fra Hundorp og Espen Worum fra Lillehammer.
Vi har åpent hver dag, og alle er hjertelig velkommen innom oss!

Landsbyen Ringebu
og Fåvang sentrum
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FACEBOOK
INSTAGRAM - #KIWIMINIPRIS

e
t
s
g
i
l
l
i
B

i KIWI

LINE

BUTIKKSJEF,
KIWI KJØRBEKKDALEN

KIWI Fåvang
Mandag - fredag

7-23

Lørdag

7-21

Lørdag

9-21

KIWI Ringebu
Mandag - fredag

7-23

KIWI Venabygdsfjellet
Mandag - fredag

9-21

Lørdag

9-18

Søndag

10-18
25

Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no
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Sett hverdagen
på pause
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.
Hvordan ser du for deg
ditt liv på hytta?

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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igt.no
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Har du 2
minutter?
Å spare til pensjon
er enklere enn du
tror...

Start sparing
med
Pensjonskonto!
Mer info får du på
www.s1g.no

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)

Stasjonsvegen 4, Fåvang Telefon 61 28 29 60

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

krible design as

Ringebu Folkehøgskule er en tradisjonsrik og
moderne skole med internatplass til 75 elever.
I tillegg til å drive skole, er vi gode til å lage i stand
ulike arrangementer. Mange holder bryllup, konfirmasjon, jubileum, møter og andre tilstelninger
hos oss.
Vi dekker bord til 80 personer i en sal og 200 i en
annen. Kjøkkenet vårt er kjent for sin gode mat.
Om sommeren har vi innkvarteringsmuligheter.
WWW.RFHS.NO
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RINGEBU
Brugata 9, 2630 Ringebu
Åpningstider: 7-23 (9-21)

en
Velkommen til !
l
hyggelig hande
nn,
Gunnar, kjøpma bu
e
REMA 1000 Ring

Ditt lokale bilverksted
og dekksenter!
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
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velkommen til

www.lundes.no

nye leiligheter med selskapslokaler

familiehytter & storhytter

alt til hytta

åpen 10.00–18.00

nærbutikk åpen 9–21 (lørdag 9–18 | søndager 10–18)

tlf. 61 28 40 43 | lundes@lundes.no
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mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

