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Sommeren er her 
igjen – nyt den!
Sommerens gleder ligger foran oss. Lyset, varmen og 
sola trekker oss utomhus og innbyr til aktiviteter og 
hygge både hjemme og på hytta.
Etter en litt kald periode i april og deler av mai, kom sommeren 
for fullt, og nå står naturen pyntet. 17. mai ble et eventyr av sol 
og varme, farger, glede og fest. Sommeren ligger nå foran oss 
med blanke dager som kan fylles med minneverdige opplevelser.

Ferie er også tid for refleksjon, til å slappe av og nyte hyt-
telivet. Ingen steder smaker vel morgenkaffen bedre enn en 
tidlig morgen sittende på trammen under solstrålenes kjærtegn. 
Hyttelivet skaper gode minner som du kan finne frem igjen på 
grå dager. 

Skei er et populært hytteområde, og det er stor aktivitet på 
byggesektoren. Naturen tilbyr et utall turmuligheter både til fots 
og på sykkel. Og vi må ikke glemme det flotte terrenget i Langsua nasjonalpark i 
Gausdal, både for dagsturer og for turer med overnatting i tilgjengelige hytter. 

Man kommer ikke forbi å nevne Maihaugen, Aulestad, Bjerkebæk, Hunder-
fossen og Lilleputthammer. Og Lillehammer tilbyr et vell av tilbud, bl.a. gågata 
med folkeliv, kunstmuseet mv. Det er med stor glede vi registrerer at arbeidet 
med Terrassen er i gang, og at branntomta i Storgt. 81 ble ryddet før sommer-
sesongen.

Enten du oppholder deg på fjellet eller i lavlandet, finner du interessante 
tilbud og aktiviteter. Tettstedene har handelstilbud og koselige spisesteder, 
besøk på kunstmuseum og gallerier og sommerarrangementer for enhver smak 
og alder. 

I Ringsaker er sommeren spekket med opplevelser, Sommer i Prøysen har 
arrangementer i hele sommer, og du kan besøke Mjøsgårdene og oppleve 
gårdsbutikker, kaféer og hagevandringer. Glem heller ikke Skibladner som 
trofast går i rute på Mjøsa.

Vegmuseet har nettopp feiret åpningen av det nye kjøretøyhistoriske 
museet, og veteranbiler har kjørt i konvoier fra hele landet for å delta på denne 
store åpningsfesten. Lillehammer-regionen og Ringsaker byr også på gode 
sommeropplevelser for den som ønsker å nyte naturen i fred og ro. Milevis med 
merkede sykkel- og turløyper og små og store turmål står klare til å ta imot som-
mergjestene både på Sjusjøen, i Øyerfjellet, på Nordseter og Skeikampen. 

Sykling er blitt veldig populært, og det er en aktivitet for hele familien. Noen 
foretrekker adrenalinkicket med downhill sykling, mens andre liker bedre syk-
ling på veier og stier i fjellet. Tilbudet både på Skeikampen, Sjusjøen og i Hafjell 
utvides og forbedres kontinuerlig. 

Også i tilliggende områder skjer det mye. Årets Peer Gynt-stemne vil bli en 
annen opplevelse med ny spennende scenografi laget av Snøhetta og regissør 
Marit Moum Aune. Og Rudi Gård tilbyr et stort og variert program i sommer.

Følg med på arrangementsoversikten i magasinet. Vi er sikker på at du vil 
finne mange arrangementer der som du har lyst til å være med på. 

Velkommen til flotte sommerdager i Lillehammerregionen og Ringsaker!
Hans Oddvar Høistad – ordfører Gausdal kommune

HANS ODDVAR 
HØISTAD
Ordfører,  
Gausdal 
kommune
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tursiden 

TEKST OG FOTO: ÅDNE NORHEIM

Følg bilvegen på nordsiden av vannet noen 
hundre meter til et stikryss og følg merket 
sti nordover mot Kyrakampen.

Kyrakampen
Bortsett fra en bratt stigning helt i starten 
er turen ganske lett. Kaster man et blikk 
bakover under oppstigningen er det fint 
utsyn mot Veslesætervatnet og Austlidseter 
med fjellstue og stor hytteutbygging. Ter-
renget flater ut, og snart passerer stien det 
idylliske Ulvtjønnet. 

Her passer det godt med en liten pause, 
og utsikten vestover mot Synnfjell og 
Gausdal Vestfjell er flott. Like etter dukker 
Kyrakampen opp, ca. 1 km lenger fram. 
Vegen dit er grei på godt merket sti. 

Vis-Knut og Knuts-
holoa
Kyrakampen ligger 975 
moh. og byr på fin utsikt 
i alle himmelretninger. 
På toppen er det ei 
kasse med protokoll. 
Ved vårt siste besøk var 
den fullskrevet, og vel 
så det. Øst for toppen 
er det en bratt skrent, 
og denne gir utmerket 
ly når matpakka skal 
fortæres. 

Fra toppen følges 

stien rett østover, og et skilt viser til Knuts-
holoa. Hulen har sitt navn etter Knut Ras-
mussen Nordgarden fra Svatsum, bedre 
kjent som Vis-Knut.

Han var synsk, og ble rådspurt når dyr 
og mennesker var savnet. Vann kunne han 
også finne, og han pekte ofte ut steder 
hvor mistede ting kunne gjenfinnes. Syke 
mennesker oppsøkte ham, og mange histo-
rier sier at de ble helbredet. Øvrigheten så 
ikke alltid med blide øyne på virksomheten 
hans, og i 1828 fikk han 16 daler i bot for 
kvakksalveri. Blant bygdefolket var han 
imidlertid høyt aktet, og de ville gjerne tro 
på hans spesielle evner. Når han derfor 
påviste at det skulle finnes sølv i fjellet 
under Kyrakampen tok folk det på alvor. 
Han skal ha sagt at når det gjelder sølv er 
Kongsberg kua og Kyrakampen er kalven. 

Noen interesserte begynte derfor i 1849 
å grave i fjellet; uten resultat. Flere forsøk 
er blitt gjort opp gjennom årene, det siste 
i 1929. Senere har visstnok geologer sett 
på stedet, uten at det er påvist sølv. Det 
eneste resultatet hittil er en synlig grus-
haug foran hula, samt en hulegang på ca. 
40 m. Denne ender i en loddrett sjakt, 8 m 
dyp, og er fylt med vann. Gå derfor ikke inn 
i hula uten lys!

Trisnipp
Fra Knutsholoa følges merket sti bratt ned 
lia mot setergrenda Trisnippsetra. Her lig-
ger tre seterbol i dag; alle tilhørende garder 
i Østre Gausdal; Kleva, Bjørkli og Sør-Rei-
stad. Fra Trisnipp angir DNT's nye turbok 
to ruter tilbake til utgangspunktet; primært 
langs merket sti under den bratte åskanten 
vi fulgte mot Kyrakampen. Alternativet et-
ter boka er bilvegen fra Trisnipp tilbake til 
Veslesætervatn. 

Bilvegen er nok det kjedeligste alter-
nativet. Velg derfor stien. På hele tilbake-
turen har man fin utsikt mot Skeikampen, 
Avlundkampen, Prestkampen og Allman-
naskaret.

Til Kyrakampen
Det beste utgangspunktet for denne turen er parkeringsplassen 
ved Veslesætervatn, like før Austlid fjellstue innenfor Skei i Gausdal. 

Stien fører til toppen av Kyrakampen. Inngangen til Knutsholoa under Kyrakampen.

Skeikampen. Veslesætervatn mot Bjørga.
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Besøk vår nye «Skjegglaus» 
på Norsk Hyttesenter!

Adresse: Norsk Hyttesenter, Hellerud. Kragerudveien 144, 2013 Sjetten

Åpen for visning torsdag 12-20, fredag og lørdag 10-16, hele året
Blånes nye stilart «Skjegglaus» er kompakt, ved at vi har redusert takutstikkene 

og benyttet en større dimensjon på stolper. Vindskiene er kraftige og utført i solid limtre. 
Alle vinduer er trukket inn i vindusåpningene. Skjegglaushyttene leveres i utgangspunktet med tretak 

for ytterligere å skape et kompakt og etter manges mening, en mer «trendy look».
Den nye visningshytta på Hellerud er innredet i samarbeid med Persgaard Møbler.

Som alle andre Blånehytter, får du Skjegglaus i seriene Original, Luftig og Hå 
- se flere muligheter på blåne.no

• Besøk også vår visningshytte på Skeikampen - visning etter avtale •

TLF. 970 96 000  |  POST@BLANEHYTTER.NO  |  BLÅNE.NO

ig
t.n

o



5SOMMER 2019  HYTTEMAGASINET – GAUSDAL  LILLEHAMMER  ØYER  RINGSAKER

I år er det 100 år siden Sigrid Undset flyttet til 
Lillehammer. Det markeres med utstillinger på 
Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk og Lillehammer 
Kunstmuseum. På Bjerkebæk er aulaen utvidet og 
ble åpnet til Litteraturfestivalen ultimo mai.

Utstillingen "Det er fornyes man skal – Sigrid Undsets reiser» 
på Bjerkebæk

Med koffert og hatteeske, billet-
ter og reisehåndbøker, postkort 
og film, lyd og lys inviteres du 
inn i Sigrid Undsets reiseunivers. 
Mange av gjenstandene har al-
dri tidligere blitt stilt ut. Reisene 
presenteres i en frise av bokser 
med tekst og gjenstander mon-
tert på veggene i gjestehuset. 
De sju glimtene fra forfatterens 
reiser er til fødebyen Kalund-
borg i Danmark, studieopphold i 
Roma, bryllupsreisen til London, 
besøk ved Selja kloster i Sogn og 
Fjordane og Gotland hvor hun 
hentet inspirasjon til sine mid-
delalderromaner.

Den lengste reisen var ufrivil-
lig; Sigrid Undset måtte forlate 
Norge i 1940 på grunn av sin 
aktive motstand mot nazismen. 
Flukten gikk via Sverige, Sovjet- 
unionen og Japan og videre til 

USA. Der bodde hun under hele krigen og kjempet for Norge og de 
allierte i artikler og foredrag. Hun 
engasjerte seg også for jødenes 
skjebne. Etter krigen kom hun 
tilbake til Bjerkebæk, som da var 
vandalisert av tyskerne.

Utstillingen "Å hjemme seg.  
I Sigrid Undsets hus er det mange rom" 
i Lillehammer Kunstmuseum
Her får du komme inn i en stor labyrint 
med rom i ulike farger. Du får se malerier, 
fotografier, møbler og andre gjenstander 
som viser Sigrid Undsets smak og ideo-

logi innenfor kunst, design og interiør. Museet har lånt inn kunst 
fra hele Norden og vil stille ut verk av blant andre Carl Larsson, 
Prins Eugen, William Morris, Agnes Slott-Møller, Gerhard Munthe 
og Theodor Kittelsen. Utstillingstittelen «Å hjemme seg» har en 
dobbel betydning; den henspiller både på tilfredsstillelsen Sigrid 
Undset	hadde ved	å	skape	rom	for	seg	og	sine	etter	egen	smak	–	
samtidig som det var et sted forfatteren kunne «gjemme seg» bort 
og skjerme seg fra det økende ytre presset.

Utstillingene er del av en rekke programposter i år som marke-
rer at det er 100 år siden Sigrid Undset flyttet til Lillehammer.
 
Hagen på Bjerkebæk
Sigrid Undsets hage ble utformet av den botanikk– og hageinteres-
serte forfatteren umiddelbart etter at hun kjøpte Bjerkebæk. Hun 
skapte en frodig hage med frukt, bær og grønnsaker i tillegg til 
stauder, roser og løkplanter. Hagen på Bjerkebæk er tilbakeført og 
rekonstruert, og gir et bilde av hvordan den var da Sigrid Undset 
var	godt	i	gang	med	sitt	hageprosjekt. Hagen	er	gjenskapt	slik	den	
var midt på 30-tallet, med staudebed, frukthage, urtebed, trapper, 
murer og grusganger. Den er åpen og gratis å besøke for publi-
kum. Det samme er kafeen i publikumsbygningen, som har fin 
utsikt til hagen og serverer kortreist mat fra Matveveriet.

Utvidet aula på Bjerkebæk
I anledning jubileet er aulaen på Bjerkebæk utvidet, og den ble 
innviet 20. mai, på hennes fødselsdag.

Balkongen på sørsiden er bygd inn og står som en skulptur i 
betong og glass. Publikumsbygget ble bygd i 2007 og er tegnet av 
arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk. Det var meningen at balkongen 
skulle bygges inn allerede da, men det ble utsatt av økonomiske 
grunner. Nå er den imidlertid på plass, og aulaen kan romme 120 
personer ved konserter, foredrag og andre arrangementer. Den 
ble tatt i bruk til Litteraturfestivalen og kommer nok til å bli flittig 
brukt i mange kulturelle sammenhenger. 

100 år med Sigrid Undset 
Bjerkebæk. Foto: Norsk Turistutvikling 

Sigrid Undset med vifte i Japan. 
Foto: Ukjent / Bjerkebæk

Sigrid Undsets koffert. 
Foto: Audbjørn Rønning / Bjerkebæk
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TEKST: NORSK VEGMUSEUM

Fra åpningen av det nye museumsbygget 
9. juni kan vegmuseet by på en fullstendig 
presentasjon av veg-, trafikk- og kjøretøy-
historie, velegnet for en dags avbrekk fra 
hyttelivet. I forbindelse med åpningen kom 
også tidenes største samling av veteran-
kjøretøy fra hele landet til Lillehammer i 
forbindelse med Motorkonvoien 2019.

Det nye museet inneholder viktige 
kjøretøyer fra norsk kjøretøyhistorie. Syk-
kelutstillingen inneholder de fleste av de 
norskproduserte sykkelmerkene. Knapt 
20 ulike bedrifter har forsøkt å få i gang 
norsk bilproduksjon opp gjennom årene, 
men kun en har fått det til. Historiene om 
Bjæring-bilene fra Gjøvik, Staværns elektris-
ke lastebiler, Troll fra Telemark, Mustads 
sekshjuling Giganten fra 1917 og elektriske 
Think er blant de som har fått plass i mu-
seet, sammen med et utvalg hverdagsbiler 
fra ulike tidsaldre. Her vil mange kunne 
nikke gjenkjennende ved synet av biler fra 
egen barndom. Også kongebiler og løpsbi-
ler har fått plass. 

Mye mer enn biler
Norsk vegmuseum er så mye mer enn 
biler. Museet forteller hvordan og hvorfor 
veiene er der de er. I hovedbygningen fin-

ner du utstillingen Tida og vegen som viser 
nettopp det. Hva handlet de første steinal-
dermenneskene med? Hvordan har folk til 
alle tider kommet seg fra sted til sted?

Et av Norges tøffeste tekniske museer
Årets nyhet ved Norsk vegmuseum er det nye kjøretøyhistoriske museet. Et bygg på over 2000 m2 er 
fylt med biler, motorsykler og sykler. 

Gigantmaskiner, to av Norges største museumsgjenstander er på Norsk vegmuseum. Forgraveren t.h. startes hvert år på familiedagen.

Husmannsplassen Nybakken kommer fra Øyer.  
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I samme bygning er det en utstilling 
som beskriver en del arbeid som blir utført 
på akkurat dette museet. Du kan søke opp 
gamle gjenstander på Digitalt museum, 
finne ut hvor gammel en bestemt tømmer-
stokk er, oppleve Kongevegen fra Valdres 
til Lærdal og besøke et restaureringsverk-
sted for kjøretøy. Barna kan gå inn i egne 
hemmelige rom, og lete etter mus…

Flott museumspark
Museet har et fint uteområde. Museums-
parken er tilgjengelig for alle og er et godt 
sted for piknik. Der får du nærkontakt med 
store og små anleggsmaskiner, landhand-
lere fra 1850 og 1950 og også et gammelt 
verksted der smeden er i aktivitet. Der 
både lukter og hører du et realt viktig og 
gammelt fag i anleggshistorien.

I løpet av sommeren kommer mange 
bilklubber til museet og stiller ut bilene 
sine i museumsparken.

Bamsebussen fra 1957 kjører gjennom 
museumsparken hele sommeren. Det er 
en opplevelse å sitte på og høre sjåføren 
fortelle om bussen, om maskiner du ser og 
om livet som vegmann.

Spennende fjellsprengningsmuseum
Veldig mange kommer for å se tunnelen; 
Norsk fjellsprengningsmuseum. Den fortel-
ler på en fin måte hvordan tunneler er blitt 
hogd og skutt ut - og hvorfor. Tunnelen er 
240 m lang, og en museumsvert loser deg 
trygt gjennom historien. 

I år legger museet opp til spennende 
omvisninger spesielt for barn. 

I 2018 fikk tunnelen pris for beste mu-
seum i sitt slag i verden.

Familiedag 11. august
Søndag 11. august er det familiedag. Årets 
tema er sykkel, og museet legger opp til 
mange opplevelser på og med sykler i hele 
Museumsområdet. Det blir også spesial-
omvisninger i sykkelavdelingen i det nye 
museumsbygget. 

Som alltid starter museets folk de gamle 
 maskinene, inkludert Norges tyngste 
museumsgjenstand; en gravemaskin på 
218 tonn.

Hyggelig gjestgiveri
Lysaker Gjestgiveri er spisestedet på 
vegmuseet. Der du kan nyte en enkel 
kaffekopp med hjemmebakt kake eller en 
god lunsj i god gammel atmosfære. Bygget 
hadde en lang historie på Lysaker i Oslo. 
Det ble tatt ned i 1979 fordi det sto i veien 
for ny E18. I 1992 ble det satt opp igjen ved 
vegmuseet i original form så langt det lot 
seg gjøre.

Gratis inngang
Museet tilbyr gratis inngang alle steder.

Lysaker Gjestgiveri har servering både inne og ute i hagen.

Blindheimsvik Landhandel fra 1950-tallet  
innbyr til hyggelig handel.  

Bamsebussen fra 1957 kjører jevnlig forbi. 

Åsmund Johannes Sletten med en av de 70 bilene og noen av de drøyt 100 syklene som kan studeres  
nærmere i det nye kjøretøymuseet. 
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post@brunbjorn.no | www.brunbjorn.no | tlf. 984 31 100 | Korgvegen 33, 2619 Lillehammer

Trenger du elektriker på hytta?
Ønsker du befaring, ta kontakt  

så reiser vi ut til deg! 
 

Ring vår 24 timers vakttelefon om det  
haster og ikke kan vente! 

984 31 100

- midt mellom
Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen!

igt.no • Foto: Jon Gunnar Henriksen 

For visning og informasjon, 
ta kontakt med grunneier

907 92 786 / 976 72 590
E-post: si-vasru@online.no

Store, byggeklare 
hyttetomter 

med panoramautsikt 
- uten byggeklausulwww.musdalseter.no

FRA KR

690.000
23  

tomter for 
salg nå!
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Hafjell Bike Park er blant de 
ledende i Norge på heisbasert 
sykling, med 18 ulike løyper fra 
grønn til svart vanskelighetsgrad 
fordelt på til sammen 25 km. 

Downhillsykling er en spennende og stadig 
voksende aktivitet, som passer for alle som 
kan sykle på en vanlig sykkel. Løypene er 
tilpasset alle ferdighetsnivåer, fra nybegyn-
nere til drevne syklister.

Årets sesongåpning er 15. juni og det 
holdes åpent alle helger til primo oktober, i 
tillegg til noen ukedager under Hafjell Bike-
fest primo august og avslutningsarrange-
mentene primo oktober. Åpningshelgen 
er populær i Hafjell, der de nypreparerte 
sykkelløypene lokker ivrige syklister. Av-
slutningshelgen er også godt besøkt, med 
konkurranser, fest og god stemning.

Gondol med sykkelstativ
Hafjell Bike Park ble etablert i 2003, og har 
utvidet løypetraséene år for år. I 2008 ble 
gondolen satt i drift, og dette gjorde tilbu-
det mer attraktivt for syklistene. 

Gondolen brukes av mange for å kom-
me til fjells for vandring og sykling. Nyhet 
i år er at gondolene blir utrustet med 
sykkelstativ. Det gjør det enklere å ta med 
syklene til fjells og til utforløypene.

Mange arrangementer
Det er avholdt flere World Cup-arrange-
menter og norgesmesterskap opp gjennom 
årene, og det største arrangementet var 
VM i 2014. I år arrangeres NM og svensk 
mesterskap	i	regi	av	Mysen	IF	Sykkel. 

Mye dugnadsarbeid
Opp gjennom årene er det lagt ned mye 
dugnadsarbeid i parken. Mange ildsjeler 
har stått på med både innkjøring av masse, 
graving, dosering og planering. Til finarbei-

det er det brukt rive og spade for å ta bort 
ujevnheter som kan «velte lasset». Pr. i dag 
er det hovedsakelig egne ansatte som gjør 
denne jobben.

Økonomi
Det er selskapet Alpinco AS som eier Hafjell 
og Kvitfjell alpinsentre og også Hafjell Bike 
Park. Eiere av Alpinco AS er Anders 
Buchardt, Bjørn Borgen og DNB.

Økonomisk har parken hatt både ned-
turer og oppturer. Det tar tid å få et anlegg 
opp og stå, og downhill sykling er et smalt 
marked. 2013 ble den første sesongen med 
overskudd. Så kom 2014 som var et svært 
turbulent år for parken, med manglende 
lønnsomhet i driften.

I 2014 førte dessuten store nedbørs-
mengder til flom og store ødeleggelser av  
sykkelløypene. Det medførte hektisk inn-
sats av både ansatte og frivillige, men de 
kom i mål til VM 1.-7. september. 

2016 ble et år hvor pilene pekte oppo-
ver igjen. De hadde da en driftsinntekt på 
7,8 mill. kroner og gikk med overskudd.

Endring i drift
Eierselskapet Alpinco vurderer hele tiden 
utvidede muligheter for videreutvikling og  
økt lønnsomhet i parken, som har status 
som et av Europas beste anlegg for down-
hill terrengsykling. Til og med 2014 var 
parken åpen hver dag om sommeren, men 
det var vanskelig å tiltrekke seg nok folk på  
ukedager. Dette tok de konsekvensen av 
fra 2015, og holder nå åpent bare i hel-
gene, samt også fredager i juli. Dette har 
medført høyere besøkstall pr. åpen dag.

Hafjell Sommer AS skal sørge  
for et bedre helårstilbud i Hafjell
Det er etablert et nytt selskap, Hafjell Som-
mer AS. Selskapet er et heleid dattersel-
skap av Alpinco og vil derfor være en del 
av den etablerte driften av alpinsenteret. 

Målsettingen er å få et bedre samarbeid 
med andre sommerbedrifter i området, og 
å videreutvikle sommerproduktet.

– Vi skal se nærmere på mulighetene for 
å gjøre mer aktivt bruk av områdene i og 
omkring Mosetertoppen, sier Daniel Eriks-
son, avdelingsleder i Hafjell Sommer AS.

Man håper at blant annet bedre profile-
ring av fjellområdet, utvidelser på Moseter- 
toppen og aktivitetstilbud tilpasset ulike 
gjestegrupper som for eksempel barnefa-
milier vil tiltrekke flere. Med flere og bedre 
tilbud kan man også få tilreisende til å bli et 
par dager ekstra.

Det kommer til å satses mer på aktivi-
teter rundt Mosetertoppen. Det handler 
mest om å kunne tilby flere aktiviteter enn 
selve downhill-tilbudet, spesielt for familier 
og de minste, som pr. i dag har begrenset 
tilbud i tilknytning til parken.

Det planlegges blant annet lekeplasser 
og familiestier for både gåturer og sykling.

– Vi håper at satsingen vil gjøre Hafjell til 
en mer attraktiv turistdestinasjon. Dette vil  
i sin tur gi både utvidede arbeidsplasser og  
et bredere aktivitetstilbud for både lokal-
befolkning og besøkende, sier Daniel 
Eriksson.

Aktiviteter rundt Hafjell
I tillegg til nedoversykling, er det mange 
andre aktivitetsmuligheter i Hafjellområ-
det. Sykling på fjellveiene i området kan 
anbefales. Hafjell Bike Park har 35 sykler til 
utleie, herav 10 elsykler. I Øyerfjellet er det 
dessuten over 40 fiskevann og kilometervis 
med elver og bekker med mulighet for fis-
kelykke. Ved ungdomsskolen i Øyer er det 
frisbeegolf. Der finnes også en pumptrack 
(en mindre sykkelbane som passer for alle). 
Det finnes også en 9-hulls golfbane i Øyer. 

Hafjell 
Bike 
Park

Foto: Vegard Breie Foto: Gisle Johnsen Foto: Gisle Johnsen
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Det skjer… i Gausdal 

Familiedag på Aulestad
15. september inviterer Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad til 
familiedag. Det blir vandreteater med Morten Jostad, barneomvis-
ninger i Bjørnsons hjem og familievandring på gården. Dessuten 
blir	det	spenstig	fysikk-	og	kjemishow	på	Låven. I	hagen	kan	du	
være med på rebusløpet «Stjernestien» og gå på epleslang. Det 
blir også andre barneaktiviteter og omvisning for voksne. Aulestad 
har åpent i hele sommer med omvisninger, utstillinger og even-
tyrstunder. Matveveriet har servering i Drengestua kafé.

Golf på høyfjellet
18 hulls golfbane i koselig seterlandskap på Skeikampen. Banen er 
åpen hele sommeren og Skei Golfklubb arrangerer kurs og turne-
ringer flere helger, og har egen Pro-Shop.

Skeikampen Opp 
Motbakkeløpet Skeikampen Opp arrangeres 5. oktober. Skeikam-
pen Opp passer for alle, både barn og voksne, mosjonister og kon-
kurranseløpere, og både med og uten tidtaking. Gausdalsmessa 
på Skeikampen arrangeres samme lørdag.

Aktiviteter på Skei
Skei er kjent som et av Norges beste steder for stisykling i høyfjel-
let og fin familievennlig tursykling på trivelige seterveier. Skeikam-
pen Booking har utleie av helt nye terrengsykler. I nærheten ligger 
Volden gård som tilbyr hagevandring og salg av planter torsdager 
i sesongen. Skei Fjellkirke er åpen med omvisning hver onsdag i 
sesongen. Ellers finner du fiskevann, varierte stier og badevann for 
en avkjølende dukkert i sommervarmen.

Servering på Skei
Austlid Fjellstue har åpen kafé og selger også fiskekort.  
Skeistua Seterkafe og Segalstad Seter Cafe & Bar tilbyr mat og drikke 
og har alle rettigheter.  
På Thon Hotel Skeikampen er det sommerbuffét hver kveld i som-
mer, og det tilbys spa i helgene. 

Skeikampen Rundt 
Terrengløp	10.	august	for	hele	familien,	kort	og	lang	løype. 

Husflidsbutikk
Lokal husflidsbutikk i kjelleren på Coop i Vestre Gausdal. Her er 
det stort utvalg av håndlagde varer i ulike materialer og teknikker. 

Kittilbu Utmarksmuseum 
Kittilbu Utmarksmuseum ligger i setergrenda Kittilbu i Gausdal 
Vestfjell. Museet holder åpent gjennom hele sommeren, og har 
museumskafé, butikk og flere utstillinger. Her er mange arrange-
menter hele sommersesongen. Du kan bl.a. bli med på steinalder-
søndag 7. juli, hvor du kan bli med på å fyre bål, lage te av vekster 
du finner i nærområdet, koke mat i kokegrop og jakte på ekte 
steinaldervis. 21. juli arrangeres familierebus.  
Randsfjordmuseene er i gang med et større prosjekt for forbedrin-
ger på Kittilbu Utmarksmuseum. Senteret skal utvides for å ivareta 
økt behov for publikumsarealer, forskningsarbeid og framtidig 
funksjon som besøkssenter for Langsua nasjonalpark. Kulturstien 
suppleres med en natursti, som blir universelt utformet med god 
tilgjengelighet. 

Røde Kors Hjelpekorps har fått nye lokaler
Gausdal Røde Kors har overtatt bygningene på Fjerdum seter. 
Lokalene inneholder vaktrom og oppholdsrom, dusj og toalett, 
kjøkken, lagerrom til utstyr, eget pasientrom og garasje til scooter.

Nytt sti- og løypekart over Gausdal
Turløypekomiteen har gitt ut et kart 
over hele Gausdal, med turstier på en 
side og skiløyper på den andre. 

Du finner også alle turene fra 
Turboka DNT på kartet. Kartet er laget 
i målestokk 1: 60 000. Det er likevel 
svært nøyaktig, med lengdeangivelser 
på alle turer - 28 personer brukte 388 
dugnadstimer på GPS-fangst sist som-
mer. Vestfjellet, Langsua nasjonalpark 
og andre verneområder, Nordfjellet 
og Kjølkartet – alt er med. Kartet kan 
kjøpes på butikker i kommunen.

Nyheter og endringer på Segalstad Bru
Surinas take away. Thailandsk mat for salg på Segalstad Bru, 
på nordsiden av Sport1 Gausdal. 

Nye drivere på kaféen i kulturhuset på Segalstad Bru. Etter 
at Brua Bakeri og kafé meldte oppbud i vår, har kafeen i kultur-
huset på Segalstad Bru stått tom. Nå kan Kari Anne og Tom 
Sukkestad på Strand Fjellstue bli de nye driverne. Dette blir 
avgjort i løpet av juni.

Sport 1 i nye lokaler. Sport 1 Gausdal har tatt i bruk de nye 
lokalene på Furulund, midt i sentrum på Segalstad bru. 

Annes Klær. Har flyttet til «andre sida» av elva, til de tidligere 
lokalene til Gudbrandsen Sport/Sport1 Gausdal. 

Fjellfolket inn i banklokalene. Gausdal Fjellstyre, Langsua  
Nasjonalpark, Randsfjordmuseene og Statens Naturoppsyn 
har tatt i bruk de tidligere banklokalene i kommunehuset på 
Segalstad Bru. 

Stor byggeaktivitet i fjellet
Gausdal har mange populære fritidsområder. Det tilbys tomter, hytter og leiligheter for salg i flere områder i fjellet. På Skei er hele 
området rundt alpinanlegget og langrennsløypene under oppgradering. Her kommer det første av flere leilighetsbygg, og det blir 
fellesområder med svømmebasseng, barnebasseng, trimrom, aktivitetsrom, badstue, både innendørs og utendørs boblebad, serve-
ringssteder og skøytebane.
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Utendørs fjellfestival på Skeikampen
8.-10. august går Gausdalfestivalen av stabelen for andre gang. 
Gausdalfestivalen er en utendørs fjellfestival, med Skeikampen 
som ruver 1123 moh. som bakgrunn til scenen foran Thon Hotel 
Skeikampen. Dette blir tre dager med god musikk og god stem-
ning. Til festivalen kommer kjente band og artister som bl.a. STAS, 
DDE, Knut Anders Sørum, Hege Øversveen og det lokale bandet 
Geth Rhythm. 

Infopunkt Holsbru 
Våren 2018 fikk Langsua nasjonalparkstyre tildelt midler fra 
Miljødirektoratet for å bygge et infopunkt på Holsbru. Da ble det 
samtidig mulighet til å ruste opp hele uteanlegget. Trafikktellinger 
og Langsua nasjonalparkstyres brukerundersøkelse fra 2015 har 
vist at Holsbru er den viktigste innfallsporten til Langsua nasjonal-
park og Gausdal Vestfjell. Det åpnes to nye turstier fra Holsbru i 
sommer som går ned til Dokkelva og opp til Jotunheimstien.

Topptrimmen i Gausdal
Nytt av året er at du finner Topptrimmen på Bedriftsidretten i 
Hedmark og Oppland sin app «Ti på Topp». Registreringskort og 
hefte fås kjøpt på Circle K Segalstad, Sport1 Gausdal, Bolt’n, Coop 
Prix, Joker Skeikampen og Nærbutikken i Svatsum. 

Gausdalsdagen
Årets Gausdalsdag er lørdag 7. september på Segalstad Bru. Det 
blir stands med lokale aktører, utstilling og underholdning.

Nytt vertskap på Liomseter Turisthytte DNT
Hilde og Kjell Arne Grøntjernet har tatt over som vertskap på tu-
risthytta som ligger i Langsua Nasjonalpark i Gausdal Vestfjell. Her 
tilbys overnatting, hjemmelaget mat og ulike aktiviteter. 

Værskei Kafé
Kaféen ligger nesten 1000 moh. i Gausdal Vestfjell. Vertskapet Me-
rete og Dag Sveen serverer varm mat, kaffe, hjemmebakte kaker 
og har alle rettigheter. Her er det også salg av kart, fiskekort og 
båtutleie. Utsikten er fantastisk, og navn på fjelltoppene en ser  
herfra står på utsiktstavla på andre siden av veien ved kaféen. 
Herfra er det også utgangspunkt for vandring og sykling på stier 
videre til bl.a. Hærfjellet og Nysetra, samt på Vestfjellveien, fv. 204, 
innover Gausdal Vestfjell til Langsua Nasjonalpark og videre til 
Fagernes og Valdres.

Peer Gynt vegen
Høyfjellets hovedvei gjennom Gudbrandsdalen! 57 km lang grus-
vei som er åpen kun om sommeren. Det er flott utsikt fra veien 
mot Jotunheimen, Rondane og Langsua nasjonalparker. Veien 
fører inn i Peer Gynts Rike og høyeste punkt er Listulhøgda, 1053 
moh. Gode tur- og sykkelstier, bær-, jakt- og fiskemuligheter. Små 
idylliske vann, koselige setergrender, serverings- og overnattings-
steder.

Fiske
Det er 90 større og mindre fiskevann i Gausdal Vestfjell, og 
samlet ca. 40 km elvestrekninger, bl.a. Dokkelva, Nordåa, Revåa 
og Hynna. Gausdal Nordfjell har flere fine fiskevann, og elvene i 
bygda innbyr også til «gjør det selv» med fangst av fiskemiddag 
med egen krok. Ørreten er den dominerende fiskearten, men i 
noen få vann finnes det røye, abbor og sik.  
Det er gratis å fiske for barn, voksne må løse fiskekort. 

Åpen seter på Rudstuen Seter
Åpen seter på Rudstuen Seter i helger i sesongen med omvis-
ning i setermuseum, hilse på kua, gå kultursti. Her kan du også 
prøve deg på fjøsbowling, hesteskokasting, gå på stylter og nyte 
seterlivet med seterkaféens hjemmebakst.

Dikterportalen
Turistinformasjon for Gausdal er åpen hver dag hele sommeren 
og kan bidra med turtips, is, kart, lokale bøker og suvenirer. De 
har også billettsalg og er museumsbutikk for Aulestad Museum. 

På tur i skog og li, fra topp til topp og hytte til hytte
Populære turmål med turinformasjon settes årlig opp av Turløypekomiteen, og de selger Topptrimmen hvor det premieres ved trek-
ning til høsten. I fjor ga de ut «Gausdal - kjølkart» med 20 turbeskrivelser. Her er det tips til turer og opplevelser. Det finner du også 
i DNT Lillehammers nyeste turbok «70 turer for store og små» over fotturer i Øyer, Gausdal, Lillehammer og omland. Det er flere 
utsiktstavler rundt omkring med inngraverte navn på fjelltopper. Disse er bl.a. på Hærfjellet, Værskei og Skeikampen.

I Gausdal Vestfjell bys det på mangfoldig overnatting, bl.a. i åpne steinbuer og febuer som Gausdal Fjellstyre har satt i stand. 
Liomseter Turisthytte DNT er betjent, og her kan du bo på rom eller i telt ute på stylen, og innover i Langsua Nasjonalpark er det flere 
ubetjente DNT-hytter med idyllisk beliggenhet. En tur til jettegrytene i Helvete gir opplevelse av naturkreftenes kunstverk.
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Last ned ENTUR og sjekk alle rutetider,
eller gå til www.opplandstrafikk.no

TIL FJELLS  
MED BUSSEN

Nordseter 
Sjusjøen
Hafjell
Skeikampen
Rondane
Jotunheimen

Tel 61 22 02 40 – Gausdalsvegen 1548, 2651 Østre Gausdal

www.paulsrud.as

– dører   vinduer   nøkler   lås   glass  og  service – dører   vinduer   nøkler   lås   glass  og  service

Paulsrud Snekkerveksted AS er en moderne håndverksbedrift 
bygget på gammel håndverkstradisjon og lang erfaring. 

Snekkerverkstedet har spesialisert seg innen  
dører, vinduer, låser og glass. 

Har du knust eller punktert rute  
utfører vi dør- og glasservice på en utmerket måte.

– dører og vinduer 
etter ditt ønske!

Vakttelefon 957 87 998
Arne Gunnar Noreng
2653 Vestre Gausdal
post@agnror.no

www.agnrør.no

SPØR MEG OM:
• alt innen baderom og sanitæranlegg
• gassinstallasjoner for private 
 og næringsbygg
• modernisering av hus og hjem
• varmeanlegg i nye og gamle bygg
• varmepumper  
 (væske/vann, luft/luft, luft/vann
• sentralstøvsuger

ig
t.n

o

Det ER rørleggeren
det kommer an på!

Sertifisert for GASS-
INSTALLASJONER

RØRLEGGEREN NÆRMEST 
SKEIKAMPEN!
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•  Vi leverer varer i hele Norge
 Er du på hytta i Oppland/Hedmark kan du gjøre en  hyggelig handel  
 hos oss og få levert varene rett hjem!

• Vi har stort utvalg av varmepumper til hytta di 
 5 års garanti på varmepumper og montering.  
 Montering utføres av sertifiserte montører.

• Vi har god kunnskap på TV og TV-signaler
 Enten du ønsker å gå for en løsning via luftantenne eller parabol.  
 Vi tilbyr montering av TV-signaler i samarbeid med sertifisert montør.

• Stor og gratis parkeringsplass 
 med mulighet for lading av elbil

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

Stolvstadvegen 2, 2360 Rudshøgda  |  Åpent: 10-20 (17)
Kundesenter: 21 00 21 21  |  storemanager.rudshogda@elkjop.no  |  www.elkjop.no

50 dager åpent kjøp
Du kan prøve varen hjemme  

i 50 dager etter kjøp.  
Hvis du ikke er fornøyd kan  

du returnere varen  
og få pengene tilbake.*

*Se betingelser på elkjop.no/kundegarantier
 

Gyldig til 01.01.2020 kun på Elkjøp Rudshøgda

RABATTKUPONG

VERDI KR 200,-

"
"

"

Midt i smørøyet rundt mjøsregionen 
finner du et nytt, flott Elkjøp varehus 

Du finner oss i samme bygg som 
Coop OBS Hypermarked på Rudshøgda

ELKJØP
RUDSHØGDA
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Ved kjøp over 

kr 500,-
Maks 1 kupong pr kunde. 

Gyldig til 01.01.2020 kun på Elkjøp Rudshøgda

Det handler om mer enn å kjøpe et produkt. 
Det handler om at du skal bli 100% fornøyd.

more than things

10%
PÅ HELE BUTIKKEN!

Rabatten gjelder ikke allerede annonserte  
varer og Apple-produkter
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Det skjer… i Øyer 

Trollnatt-teater på Kongsgården – en ny magisk 
eventyrforestilling for hele familien 
Over 90.000 gjester har så langt fått med seg Trollnatt, og fore-
stillingen på Kongsgården settes opp 16 kvelder i juli og august. 
Teamet bak Trollnatt er håndplukket og blant landets dyktigste. 
Forestillingen har også med dansere, bygdefolk og huldrer. Troll-
natt er sommerens høydepunkt for hele familien i Hunderfossen 
Eventyrpark.

Kjøretøyhistorisk museum
Norsk kjøretøyhistorisk museum er ca. 2000 kvadratmeter og 
huser norsk kjøretøyhistorie, og er en del av Norsk vegmuseum. 
Museet er et resultat av et mangeårig ønske om å samle norsk 
veg- og kjøretøyhistorie på samme tomt. Statens vegvesen har 
hatt forvaltningsansvaret for veg siden 1864 og for kjøretøy fra 
1926. Med det nye museet skal Vegvesenet ivareta kulturarven 
knyttet til hele kjøretøyhistorien – som omfatter alt fra hestekjøre-
tøyet karjol til elbiler.

Åpen seter på Sjøsetra i Øyerfjellet
Det blir åpen seter på Sjøsetra torsdag-lørdag i hele juli. Der tref-
fes kuer og kalver, geiter og killinger, høner og kaniner. Det serve-
res vafler og kaffe/saft. Sjøsetra holdt åpent i fjor sommer også, og 
var godt besøkt i det fine været.

Freesbeegolf
Ved ungdomsskolen i Øyer er det frisbeegolfbane med 9 kurver, 
plassert	rundt	skolen	og	i	skogen	ved	siden	av. Med	egen	frisbee	
er det fri bruk av banen for alle. 

Stavsplassen
Stavsmartn kan dokumentere en 200 års historie. I utgangspunk-
tet var det et hestemarked, men utviklet seg til etter hvert å bli 
et bredere salgsmarked. Årets Stavsmartn arrangeres 18.-20. 
oktober, mens 13-treffet gjennomføres 30.-31. august. Ellers er det 
både NM Nordlandshest/Lyngshest, NM for hovslagere, hoppeut-
stilling, unghestskue mv.

Vandring i Øyerfjellet
Med Gondolen åpner det seg mange muligheter for vandring i Øy-
erfjellet. Korte turer til fots i området rundt Mosetertoppen, turer 
innover	i	fjellet,	eller	til Hafjelltoppen.	Noen	velger	å	ta	Gondolen	
opp eller ned for å gå gjennom de mange hyttefeltene i Hafjell. 
Etter en fottur kan det smake med en matbit på Mosetertoppen, 
eller ved Skitorget.

Øyerfjellet omfatter fjellområder mellom Gudbrandsdalen og 
Østerdalen med et totalareal på ca. 430.000 dekar. Av dette er ca. 
200.000 dekar snaufjell. Øyerfjellet er kjent for sine vidder, flotte 
turterreng og gode jakt- og fiskemuligheter. Øyer var i sin tid størst 
i Gudbrandsdalen på seterdrift, med mer enn 300 seterbruk i drift. 
Det er fremdeles en 30-talls setrer i drift i Øyerfjellet.  
Det finnes gode turkart for fjellet.

Hafjell Hytteformidling
startet i 2014 og har 5 års jubileum i sommer. De satser videre 
med sitt litt spesielle konsept med meget tett dialog med hytteei-
erne. Videre tar de på seg håndverksoppdrag for hytteeiere.

Hafjell Opp
Motbakkeløpet arrangeres for 5. gang 28. september. Distan-
sen er 7,8 km og er på 860 høydemeter. Løpet er egnet for alle, 
uansett ambisjoner. Start er nederst i Hafjell ved Skitorget, og 
mål på Pellestova Hotell Hafjell. Fjorårets Hafjell Opp ble en stor 
suksess med mange fornøyde deltakere.

Testsenter for Månelyst i Flåklypa 
Årets store nyhet på Hunderfossen har tema fra suksessfilmen «Månelyst 
i Flåklypa». Her blir det gjensyn med sykkelreparatør og oppfinner Reodor 
Felgen, den evige optimisten Solan Gundersen og den saktmodige Ludvig, 
kjent fra Kjell Aukrust sin fantastiske nasjonalskatt.

Opplev Reodors verksted, se kulissene fra filmen, pump opp trykket 
til prøveutskyting av raketten, ta en titt på månen, prøv det sorte hull 
– en garantert svimlende opplevelse, og ha det gøy med romsøppelryd-
ding. Med verdensrommet som arena blir det finurlige, lærerike og lekne 
utfordringer for hele familien sammen. Attraksjonen er produsert i nært 
samarbeid med Aukrust AS, Aukruststiftelsen og Aukrustsenteret.

Lilleputthammer
Malte Knapp har 10 års jubileum på Lilleputthammer og feirer det-
te med en stor jubileumsforestilling sammen med gjesteartister 
i	perioden	29.	juni	-	5.	august. En	egen	klatreløype	for	de	minste	
barna bygges like ved Olas klatrepark. Klatreløypa er tilrettelagt for 
barn fra 3 til 5 år. Nytt av året er Olas skattejakt.
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Åpne buer
Fjellstyret har 5 buer i allmenningen, som står åpne og kan brukes 
av alle som er i fjellet. I alle buene er det vedovn og kokemulighe-
ter på propan. Det er også enkelt utstyr som kokekar og stekepan-
ne. I uthuset er det tørr ved. Buene er til bruk for alle fjellfarende, 
fra den som vil søke ly for regnskura, til den som vil ligge noen 
dager og kose seg i fjellet. Buene kan ikke bestilles. Den som kom-
mer først til ledig bu, kan bruke den. Kommer det flere, er det en 
selvfølge at de også får plass, så langt det går.

Enkel tur til Uksjøen
Kort tur på 1,5 km hver vei til Uksjøen med utgangspunkt fra Pel-
lestova. Fin tur for familier hvor man kan nyte sola for dagen eller 
ta med telt og bli over. Her er det muligheter for både bading og 
fisking. 

Tilrettelagt fiskeplass ved Våsjøen
I nordre enden av Våsjøen er det lagt til rette for bevegelseshem-
mede. Her er flytebrygge, robåt til utlån, grillplass, gapahuk og 
utedo. 

Rundtur i Skarsmoen i Øyer
DNT-turen går 18. juni på skogsveger og stier fra Skarsmoen Gard 
til Høgberget. Her er det flott utsikt sørover. Returen går over 
Langberga. Hele turen er 5 km med en høydeforskjell på 100 me-
ter. Middels tung tur.

Fiske i Øyerfjellet
I Øyerfjellet er det over 40 fiskevann og kilometervis med elver og 
bekker med gode muligheter for fiske. Flere av plassene kan nås 
med bil, eller man kan legge fotturen til de beste fiskeplassene, og 
det	er	mulig	å	leie	båt. Både	i	gammelt	seterlandskap	nær	bilveg,	
og i bjørkeskogen eller snaufjellet langt fra veg og folk, finner du 
mange små tjønn og vatn, ypperlig egnet for stangfiske. I flere små 
vann settes det ut villfisk. Denne vokser fort, og etter noen år kan 
du få riktig stor fjellørret.

7-, 5- eller 3-fjellsrunde
DNTs årlige arrangement med start og mål på Pellestova arrange-
res i år 7. september. 

DRIFT - Jubileumsutstilling med skjulte skatter og hemmelige rom
Etter 25 års drift har Norsk vegmuseum åpnet en unik museumsopplevelse for hele familien. Publikum får studere ting fra lukkede 
bevaringsmagasiner, som ellers aldri blir vist fram. De kan utforske skjulte skatter fra museets arkiv for foto, film, kart og dokumen-
ter. De får oppleve nasjonalskattene Kongevegen over Dovre, og Kongevegen over Filefjell, som Norsk vegmuseum er med på å ta 
vare på. De får lære om arkeologiens rolle i forståelsen av norsk historie, og hvordan vegbygging har ført til mange viktige arkeologis-
ke funn. Publikum får møte menneskene som jobbet langs vegen, og se hvordan de levde. De kan ta turen inn i et ordentlig muse-
umsverksted, der både maskiner og lastebiler fra en svunnen tid restaureres.

Neveltoppen
Fin tur som tar utgangspunkt i parkeringsplassen ved Ilsetra. Følg 
Hundersetervegen opp til parkeringsplassen rett forbi Ilsetra. 
Dette er en enkel gåtur som passer for alle aldre. På Neveltoppen 
ligger	en	liten	hytte	med	ovn	og	plass	til	6-8	personer.  

Golf 
På golfbanen i Hafjell finner du en 9-hullsbane, drivingrange og 
puttinggreen.

Brånån
Gå	tur gjennom	Fakkelmannen	og	få	en	fantastisk	utsikt	over	bak-
kene	i	Hafjell.	Turen	tar	ca.	2	timer i	et	ganske	bratt	terreng,	på	
vestsiden av Lågen. For å komme til det beste utsiktspunktet, følg 
merket	sti	ca.	300	m	nordover	fra	toppen. 

Familievennlig tur til Fossen
1,5	km	tur	i lett	kupert	terreng	fra	Mosetertoppen	til	Fossen	
i Hafjell. Fin tur med barn, hvor man kan fortelle en historie 
underveis om hvem som skjuler seg bak fossen.

Hafjell Bike Park
Nytt av året er løypa Illenberger, designet og gravd ut av Ole Henrik Illen-
berger.	Denne	bratte	og	tekniske	løypa	blir	både bedre	og	lengre	for	hvert	
år, fra topp til bunn. Innen slutten av sesongen 2019 vil den sannsynligvis 
nå helt opp til toppen av stolheisen.

20.–21. juli blir det både norgesmesterskap og svensk mesterskap i 
parken. 

På Hafjell Bikefest 1.–4. august blir det mange arrangementer, med 
konkurranser, guidede turer, workshops og mye annet.

Avslutningshelgen 3.–6. oktober bruker å være meget populær, med 
konkurranser, salg av sykler, avslutningsfest og god stemning.
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 gausdal lillehammer øyer ringsaker

arrangementoversikt

JUNI
Juni–
27.10.

Lillehammer «Å hjemme seg - I Sigrid Undsets hus er det mange 
rom». Lillehammer Kunstmuseum  
www.lillehammerartmuseum.com

11. Lillehammer Ballett: Romeo & Julie live-overført fra Royal Opera 
House. Lillehammer kino

13.-15. Lillehammer Lillehammerdagene. Lillehammer sentrum 
www.lillehammersentrum.no

14. Sjusjøen Yogahelg på fjellet. Rustad Hotel & Fjellstue
14. Helgøya Huldra på Helgøya, vandreteater
14.-15. Brumunddal Tømmerstock festival 2019
15. Lillehammer Kultuhjerte «This is me». Kulturhuset Banken
15. Lillehammer Birkebeinerløpet og HalvBirken løp. Birkebeineren 

Skistadion
15. Lillehammer BarneBirken løp. Stampesletta
15. Lillehammer UngdomsBirken løp og Birken 5 km - Aktiv mot kreft. 

Håkons Hall
15. Sjusjøen-Lilleham-

mer
Birken Fjellmaraton og UltraBirken løp. Sjusjøen 
langrennsarena

15. Hafjelltoppen Bryllupsbrunsj med bryllupsvisning. Pellestova
15. Lillehammer Musikkfest Lillehammer
15. Vestre Gausdal Låverock. Auggedalen
15. Lillehammer BokkeReidars Bluesband på Eftasbluesen. Lillehammer 

Mikrobryggeri
15.-16. Hafjell Åpningshelg Hafjell Bike Park
15.-16. Lillehammer Søre Ål festivalen. Korpsfestival
15.6.-
25.8.

Lillehammer Kollektiv sommerutstilling. Galleri Zink

16. Mesnali Mesnarittet 2019. Mesna Islandshest
16. Lillehammer Konsert med Lillehammer Kammerkor. Bjerkebæk 

www.bjerkebek.no
16. Tingnes Midtsommer kor-konsert. Tingnes kulturhus
16. Stavsjø Javid Afsari Rad Trio. Galleri Fjellsol
16. Mesnali Nord- og Sør-Mesna rundt på sykkel. DNT Lillehammer
16. Espedalen Gudstjeneste Espedalen fjellkirke
16. Nordseter Fjelldilten 2019. Orienteringsløp
20.-23. Lillehammer Veidekkelekene 2019. Stampesletta
21.-22. Trondheim - Oslo Styrkeprøven, sykkelritt
22. Lillehammer - Oslo Styrkeprøven Peugeot Grand Prix og Styrkeprøven 

Women Vélo
22. Skeikampen Midtnattsturneringen. Skei Golf
23. Lillehammer Sankthansfeiring. Maihaugen www.maihaugen.no
23. Gausdal Vestfjell Åpning av natursti på Kittilbu Utmarksmuseum  

www.randsfjordmuseene.no
24.-28. Øyer Besteforeldredager i Lilleputthammer familiepark
28.-30. Tretten NM Nordlandshest/Lyngshest. Stavsplassen  

www.stavsplassen.no
28.-30. Lillehammer Barnas campingfestival. Hunderfossen Camping
28.6.-
31.7.

Ringsaker Sommer på Mjøsgårdene

29.-30. Vestre Gausdal Aanrud-dager med Det Hemmelige Teater. Kulturstua 
Ro og Godset i Bødal

JULI
1.7.–
11.8.

Rudshøgda Sommer i Prøysen. Prøysenhuset www.proysenhuset.
no

3. Stavsjø Jacob Young, Paolo Vinaccia og Jo Fougner Skaansar. 
Konsert. Galleri Fjellsol

4. Lillehammer Nattåpent i Lillehammer sentrum www.lillehammer-
sentrum.no

5.-7. Lillehammer Britannia Rally 2019. Farmers MC
5. Rudshøgda Premiere Prøysenforestilling «Præstvægen Grand 

Prix». Prøysenhuset www.proysenhuset.no
6. Lillehammer Westlife: The Twenty Tour Live from Croke Park  

- Liveoverført. Lillehammer kino
6. Skeikampen NSG Seniorgolf. Skei Golf
7. Gausdal Vestfjell Steinaldersøndag på Kittilbu Utmarksmuseum  

www.randsfjordmuseene.no
7. Espedalen Fellestur: Tur til Ruten i Espedalen. DNT Lillehammer
8.-10. Mesnali Pellerittet 2019. Mesna Islandshest
8.-14. Lillehammer Nordisk	Caravan	treff.	Birkebeineren skistadion
10. Gausdal Vestfjell Seterlanghelg i Kittilbugrenda. Kittilbu Utmarksmuseum 

www.randsfjordmuseene.no

12. Rudshøgda Angelina Jordan, utendørskonsert. Prøysenhuset 
www.proysenhuset.no

13. Lillehammer Reidar Larsen and the Storytellers. 
Lillehammer Mikrobryggeri

13. Skeikampen Blåne Hytter Mixed Double. Skei Golf
13.7.–
3.8.

Lillehammer Trollnatt i Hunderfossen Familiepark  
www.hunderfossen.no

14. Saksumdal Setermesse, gudstjeneste. Ute Saksumdal
14. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjujøen fjellkirke
15.-21. Nordseter Kunstutstilling på Kaussetra
17. Sjusjøen Åpning av festuka. Konsert v/Geirr Lystrup. Sjusjøen 

fjellkirke
17. Lillehammer Verdenspremiere: Løvenes konge. Lillehammer kino
17.-21. Sjusjøen Sommerfestuke. Sjusjøen fjellkirke
19. Sjusjøen Historisk vandring, fra seterbruk til skiskyting. Na-

trudstilen
20. Sjusjøen Familiedag ved Sjusjøvannet
20. Lillehammer Jørn Hoel. Lillehammer Mikrobryggeri
20. Rudshøgda Karoline Krüger og Sigvart Dagsland. Prøysenhuset 

www.proysenhuset.no
21. Gausdal Vestfjell Familierebus på Kittilbu Utmarksmuseum 

www.randsfjordmuseene.no
21.-22. Hafjell NM og SM i downhill. Hafjell Bike Park
25. Sør-Fron Eva Weel Skram duo. Rudi Gard www.rudigard.no
25. Skeikampen Juniorturnering. Skei Golf
26. Rudshøgda No.4, utendørskonsert. Prøysenhuset 

www.proysenhuset.no
25.-28. Nordseter Seterdager på Kaussetra
27. Lillehammer Lisa Lystam Family Band. Lillehammer Mikrobryggeri
27. Vestre Gausdal Godsteaterdagen 2019
28. Gausdal Vestfjell Fiskekonkurranse	og	røyking	av	fisk.	Kittilbu Utmarks-

museum www.randsfjordmuseene.no
28. Vestre Gausdal Olsokfeiring. Ulsrud gardsmuseum, Auggedal
30.7.–
4.8.

Follebu «To diktervenner - H.C. Andersen og Bjørnson». Aule-
stad www.aulestad.no

AUGUST
1.-4. Hafjell Hafjell Bikefest. Hafjell Bike Park
1.-11. Sør-Fron Utstilling, gardskafé og vandring i landskapet. Rudi 

Gard www.rudigard.no
2.-11. Gålå/Vinstra Peer Gynt-stemnet
3. Lillehammer Vamp. Sommerkonsert på Dansarvollen, Maihaugen 

www.maihaugen.no
3. Skeikampen Knickersturneringen. Skei Golf
3.-4. Tretten Dressur og sprangstevne. Stavsplassen  

www.stavsplassen.no
4. Rudshøgda Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes. Prøysenhuset 

www.proysenhuset.no
4. Vestre Gausdal Høgmesse. Ulsrud gardsmuseum, Auggedal
6. Stavsjø Bendik Hofseth og Helge Iberg. Konsert. Galleri Fjellsol
6. Sjusjøen Utsiktstur fra Storåsen til Lunkefjell. DNT Lillehammer
7.-11. Follebu «To diktervenner - H.C. Andersen og Bjørnson». Aule-

stad www.aulestad.no
8.–10. Skeikampen Gausdalfestivalen 2019. Fjellfestival på Skeikampen
8.–10. Tretten Norwegian Farrier Focus. NM hovslager på Stavsplas-

sen www.stavsplassen.no
10. Skeikampen Fjellandsbyen Open. Skei Golf
10. Skeikampen Skeikampen Rundt 2019. Terrengløp. Segalstad seter
10. Lillehammer Spoonful of Blues. Lillehammer Mikrobryggeri
11. Lillehammer Familiedag på Norsk Vegmuseum
12.–16. Øyer Besteforeldredager i Lilleputthammer familiepark
17. Lillehammer Konsert – DDE. Stortorget
17. Tretten Familiedag. Stavsplassen www.stavsplassen.no
17. Skeikampen Klubbmesterskap. Skei Golf
18. Skeikampen Tur til Knutshola i Kyrakampen. 

Arr.: Barnas Turlag Lillehammer
22. Lillehammer Humlevandring på Maihaugen.

Arr.: Barnas Turlag Lillehammer
22. Sør-Fron Seniordag på Rudi Gard www.rudigard.no
23.–25. Lillehammer Lillehammer yogafestival 2019
24. Lillehammer Marith Endresen feat Kreegah Bundojo Band. 

Lillehammer Mikrobryggeri
25. Lillehammer Barnas sommerdag. Maihaugen www.maihaugen.no
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25. Lillehammer Foredrag v/Elisabeth Aasen om temaet «100 år med 
Sigrid Undset». Bjerkebæk www.bjerkebek.no

30. Helgøya Huldra på Helgøya, vandreteater
30.–31. Tretten 13	Treffet	–	Truck	treff.	Stavsplassen  

www.stavsplassen.no
31. Rena - Lillehammer Birkebeinerrittet
31. Pellestova– 

Lillehammer
UltraBirken og HalvBirken sykkel

31. Lillehammer Vigdis Hjort i møte med «Fru Marta Oulie», vedr. 
temaet «100 år med Sigrid Undset». Bjerkebæk  
www.bjerkebek.no

31. Lillehammer Lillehammer Storbands sommerkonsert. Lillehammer 
Mikrobryggeri

SEPTEMBER
1. Lillehammer UngdomsBirken og BarneBirken sykkel
1. Sør-Fron Mari Midtli og Aslak Brimi med Sinfonietta Innlandet. 

Rudi Gard www.rudigard.no
1. Nordseter Kom deg ut-dagen ved Nevelvann, Nordseter. 

Arr.: Barnas Turlag Lillehammer
1. Brumunddal Intimkonsert med Gaute Ormåsen. Skibladner
5. Lillehammer Torsdag kveld i museet m/foredrag. Lillehammer 

Kunstmuseum www.lillehammerartmuseum.com
6.–7. Hafjell og  

Lillehammer
Uno-X Development Weekend. Sykkelritt

6.–7. Lillehammer Lillehammer Live 2019
7. Øyerfjellet 7-fjellsturen Lillehammer, Pellestova

Arr.: DNT Lillehammer 
7. Skeikampen Thon & Audi Hole in One. Skei Golf
7. Gausdal Vestfjell Familietelttur i Gausdal Vestfjell

Arr.: Barnas Turlag Lillehammer
7. Segalstad Bru Gausdalsdagen
7.-8. Tretten Feltrittstevne. Stavsplassen www.stavsplassen.no
8. Lillehammer Fjøsbesøk og omvisning til dyr på beite. Maihaugen 

www.maihaugen.no
8. Stavsjø Knut Anders Sørum og Iver Olav Erstad. Galleri Fjellsol
8. Skeikampen Fottur på panoramastien på Skeikampen

 Arr.: DNT Lillehammer
8. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
13. Lillehammer Pernille Sørensen - Kultur. Maihaugsalen

www.maihaugen.no
14. Sør-Fron Sheep o høy - bondeaction på sitt beste. Rudi Gard 

www.rudigard.no
14. Skeikampen Sponsor- og Fadderlaugsturnering. Skei Golf
15. Follebu Familiedag på Aulestad www.aulestad.no
15. Lillehammer Riksteatret: Romeo og Julie. Maihaugsalen

www.maihaugen.no
15. Espedalen Høstfarger i Espedalen. Arr.: DNT Lillehammer
20.–22. Lillehammer Teaterdager i Lillehammer. Kulturhuset Banken
21. Tretten Hoppeutstilling. Stavsplassen www.stavsplassen.no
22. Tretten Hesteutstilling Nord-Svensk. Stavsplassen

www.stavsplassen.no
27. Lillehammer En...som - Teater Innladet. Maihaugsalen

www.maihaugen.no
28. Hafjell Hafjell Opp motbakkeløp. Hafjell Alpinsenter
28. Lillehammer Bobler m/Dora og Bjørg Thorhallsdottir og Cecilia Ven-

nersten. Maihaugsalen www.maihaugen.no
28. Skeikampen Flaggturnering m/fårikål. Skei Golf
28. Liomseter Fottur Liomseter - Skruvdalstind. 

Arr.: DNT Lillehammer
28.9.–
6.10.

Lillehammer Høstferieaktiviteter på Norsk Vegmuseum

29. Lillehammer Salmebokjubileum i Garmo stavkirke. Maihaugen 
www.maihaugen.no

29. Rudshøgda Prøysenmarsjen 2019. Prøysenhuset 
www.proysenhuset.no

29. Espedalen Tur til Søre Gråhø i Espedalen. Arr.: DNT Lillehammer

OKTOBER
1.–13. Lillehammer Høstferieprogram. Maihaugen www.maihaugen.no
3. Lillehammer Torsdag kveld i museet m/foredrag. Lillehammer 

Kunstmuseum www.lillehammerartmuseum.com
3.–6. Hafjell Avslutningshelg Hafjell Bike Park
4. Lillehammer Lillehammer Rulleskifestival
4.–5. Lillehammer Mataukfestivalen 2019. Lillehammer sentrum

www.lillehammersentrum.no
5. Skeikampen Skeikampen Opp 2019. Motbakkeløp
5. Skåbu Skåbu Fjellmaraton 2019
6. Lillehammer Hytte- og setersøndag på Maihaugen 

www.maihaugen.no
8. Lillehammer Riksteatret: Liv - Et møte med Liv Ullmann

Maihaugsalen www.maihaugen.no

10. Lillehammer Rosa sløyfe-løpet
12. Lillehammer Morten Strøksnes om Sigrid Undsets lengste reise: 

«Flukten». Bjerkebæk www.bjerkebek.no
12. Lillehammer Orbo Novo, moderne dans. Maihaugsalen

www.maihaugen.no
12.–13. Lillehammer Vottedager med strikkekafé, foredrag og kurs

Maihaugen www.maihaugen.no
12.–13. Lillehammer Loppemarked i Håkons Hall
13. Lillehammer Øystein Sunde - Solo. Maihaugsalen 

www.maihaugen.no
13. Stavsjø Anne-Marie Giørtz, Eivind Aarset og Peter Baden 

Konsert. Galleri Fjellsol
16. Lillehammer Riksteatret: Svar på brev fra Helga. Maihaugsalen 

www.maihaugen.no
17.–20. Lillehammer Dølajazz, Lillehammer Jazzfestival
18.–20. Tretten Stavsmartn. Stavsplassen www.stavsplassen.no
25. Lillehammer Ørjan Burøe: Store gutter gråter ikke. Maihaugsalen 

www.maihaugen.no
26. Lillehammer Thank you for the music - Vi elsker Abba

Maihaugsalen www.maihaugen.no
27. Lillehammer Kari Bremnes. Maihaugsalen www.maihaugen.no

NOVEMBER
1. Lillehammer Dr. Bergland bryter taushetsplikten. Maihaugsalen 

www.maihaugen.no
2. Lillehammer Den store kinodagen 2019. Lillehammer kino
2. Lillehammer Melissa Horn, konsert. Maihaugsalen

www.maihaugen.no
6.–7. Lillehammer Den enfoldige morderen, Teater Innlandet

Maihaugsalen www.maihaugen.no
7. Lillehammer Torsdag kveld i museet m/foredrag. Lillehammer 

Kunstmuseum www.lillehammerartmuseum.com
7.–9. Brumunddal Matlystfestivalen
8. Lillehammer Di Derre - Anonyme akustikere. 

Maihaugsalen www.maihaugen.no
9. Lillehammer Eggum & Sivertsen. Maihaugsalen 

www.maihaugen.no
10. Lillehammer Minikonsert med folkemusikk fra Gudbrandsdalen. 

Maihaugen www.maihaugen.no
10. Stavsjø Frode Alnæs. Galleri Fjellsol
21. Lillehammer In Memory of Elvis Gospel vol.2. Lillehammer kirke
21. Lillehammer Humorgalla. Maihaugsalen www.maihaugen.no
22. Lillehammer Eldbjørg Hemsing & Joachim Carr. Klassisk konsert. 

Maihaugsalen www.maihaugen.no
23. Tretten Jakthundutstilling. Stavsplassen www.stavsplassen.no
23. Lillehammer Åpning av utstillingen «Har vi møttes før? Lillehammer 

Kunstmuseum www.lillehammerartmuseum.com
23. Lillehammer Bjarte Tjøstheim - Det går betre no. Maihaugsalen 

www.maihaugen.no
23. Rudshøgda Jul i Prøysen. Prøysenhuset www.proysenhuset.no
23.–24. Follebu Jul på Aulestad www.aulestad.no
25.–27. Mesnali Yoga og ridehelg. Mesna Islandshest
27. Lillehammer Vår jul. Lillehammer kirke
29. Lillehammer Tenning av Maihaugens juletre www.maihaugen.no
29. Lillehammer Michael McIntyre - Big World Tour. Håkons Hall
29.11.–
1.12.

Lillehammer World Cup langrenn og kombinert

30.11.–
1.12.

Lillehammer Maihaugens julemarked www.maihaugen.no

DESEMBER
7. Lillehammer Julemarked Lillehammer. Lillehammer sentrum 

www.lillehammersentrum.no
7. Lillehammer Blåtoner - En julekonsert m/Ole Børud, Maria Solheim 

og Lewi Bergrud. Lillehammer kirke
7.–8. Lillehammer Fabrikkens julemarked. Fabrikken Lillehammer
8. Stavsjø Steinar Albrigtsen, Monika Nordli og Ernst Nikolaisen. 

Galleri Fjellsol
9. Lillehammer Sissels jul m/Sissel Kyrkjebø. Maihaugsalen

www.maihaugen.no
10. Lillehammer Jul i Blåfjell. Maihaugsalen www.maihaugen.no
11. Lillehammer Christmas with Nordic Tenors. Maihaugsalen 

www.maihaugen.no
14. Lillehammer Kurt Nilsen - Julekonsert. Håkons Hall
16. Lillehammer Årets julekonsert - Deilig er jorden. Lillehammer kirke
18. Lillehammer Odd Nordstoga og Det Norske Kammerorkester. 

Maihaugsalen www.maihaugen.no
21. Brumunddal Stille natt hellige natt 2019. Brumunddal kirke
27. Lillehammer Julejazz, Kulturhuset Banken
28. Lillehammer Romjulsdans på Jorekstad
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Vi leverer alt innen elektrotekniske løsninger til privatboliger, hytter, borettslag
skoler, offentlige institusjoner, industri og næringsbygg, og dekker hele 
Lillehammer og omegn.

 
 

GK Elektro Lillehammer AS
lndustrigt 31 b, 2619 Lillehammer
Tlf 61 25 60 50
E-post: post.elektro.lillehammer@gk.no  www.gk.no/elektro

kontakt med oss for et uforpliktende tilbud! 

GK alt innen elektro og har egne fag
innen service og i Østfold, Oslo, 

Bergen, og er del av GK Gruppen som omsetter for 5 
og har 3000 ansatte i 

Rør I I Byggautomasjon I I Kulde I Sikkerhet - www.gk.no 
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Nyhet!
Testsenter for 

Månelyst i Flåklypa

Over 60 
attraksjoner 

for hele 
familien

Trollnatt-teater i Hunderfossen 13.7.- 3.8. (tir-lør) 21.30 - 23.30

• Husmannsbruk 

fra 1700-tallet

•Eventyrtablåer

• Bakerovn

Velkommen til Olstad i Vestre Gausdal

Sommerutstilling
Egil Torin Næsheim - Oljemalerier og grafikk
Ellen Næsheim - NunoFilt og klær

Åpent fra søndag 7. juli kl 12.00-17.00

Åpent alle dager  t.o.m. 
4. august kl 12.00-17.00.
Grupper fram til 1. sept. 
Tlf. 913 75 631

ig
t.

no

galleriskomakerstuen.com

Natur- og kulturhistoriske opplevelser Utstillinger og spennende utflukterSalg av souvenirer Planlegg turen i Langsua nasjonalpark på vår 3D landskapsmodell!

Gausdal Vestfjell
tlf.: 47 97 00 82
www.randsfjordmuseet.no- besøkssenter for Langsua nasjonalpark

Velkommen 
til Kittilbu!

Utstillinger – kultursti – seteropplevelser – kurs og tematurer – omvisning

ÅPENT
23.06.–18.08. 

kl. 11–16
Mandager 

stengt
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Gudbrandsdalsleden
Gudbrandsdalsleden er den lengste pile- 
grimsleden i Norge. Denne veien var ho-
vedveien til Nidaros, dagens Trondheim, i 
middelalderen. Langs Gudbrandsdalsleden 
finnes det 6 regionale pilegrimsentre – de 
nærmeste er Pilegrimssenter Hamar på 
Domkirkeodden og Pilegrimssenter – Dale-
Gudbrand Gård i Sør-Fron. Her kan du få 
veiledning og informasjon i forbindelse 
med pilegrimsvandringen. 

Planlegg din egen tur
Det går fint å gå kortere deler av pilegrims-
leden som dagsturer mens du er på hytta. 

Kart og informasjon om strekningene 
finner du også på nettsidene til pilegrims-
leden. Her er det mulig å bruke et planleg-
gingsverktøy for å skreddersy din egen 
tur, eller du kan bestille deltakelse i ferdig 
pakkede turer som arrangeres i løpet av 
sommeren. 

 
Olavsbrevet og pilegrimspasset
Alle som går de siste 10 milene eller sykler 
de siste 20 siste milene inn til Nidaros i 
Trondheim kan be om å få Olavsbrevet. Pi-
legrimspasset med stempel og påtegninger 
fra kirker og kommunehus en passerer på 
leden brukes som dokumentasjon. 

Om Olav den Hellige
Den norske vikingkongen Olav II Haralds-
son ble født i 995 som sønn av vikingkon-
gen Harald Grenske som igjen var oldebarn 
av Harald Hårfagre. Olav ble en suksessrik 
vikinghøvding med viktige allierte blant Eu-
ropas herskere. Etter et utenlandsopphold 
kom Olav tilbake til Norge med en visjon 
og et kall til å samle sitt kongerike til et 
kristent land med en ny kristen lovgivning. 
I løpet av året 1015/16 ble Olav valgt til 
konge over Norge ved å reise fra ting til 
ting og la seg velge til konge på den måten 
som var vikingenes form for demokrati. 
Han var den første som var valgt til konge 
i alle fylker. Olav falt i slaget ved Stiklestad 
i 1030. Ved gjenåpning av graven ett år se-
nere, hadde hår og negler vokst, huden var 
frisk og det steg en vidunderlig duft opp 
fra kisten. Kongen ble erklært for martyr 
og helgen i 1031. Relikviene ble plassert 
i kirken og pilegrimsferder til den hellige 
kongen begynte umiddelbart. Nidaros 
erkebispedømme/kirkeprovins ble etablert 
av paven i 1153, og markerer starten på 
byggingen av Nidarosdomen. 

Pilegrimsleden

KILDE: Pilgrimsleden.no,  
Alle foto: Gudbrandsdalsmusea, Pilegrimssenter 

Dale-Gudbrand

St. Olavsvegene til Trondheim er et nettverk av autentiske, histo- 
riske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske 
steder. Hellig Olavs skrin i Nidarosdomen har vært det viktigste 
pilegrimsmålet i Norden siden helgenkåringen i 1031. I Norge har vi 
7 godkjente leder, som alle er merket med St. Olavsveg logo. 
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Tømmerstock 2019
14.-15. juni arrangeres festivalen Tømmerstock i Brumunddal for 
5. år på rad. På to store innendørs scener kommer 23 artister, 
bl.a. The September When, Ida Maria, Chris Holsten, bandet Violet 
Road	sammen	med	Admiral	P	og	Alphaville. 

Vandreteater på Helgøya
Huldra på Helgøya er et vandreteater som du kan oppleve 14. juni 
og 30. august. Det er et musikkspill med både profesjonelle og lo-
kale aktører. Vandreteateret går fra Gapahuken i Raknerudskogen, 
rett ovenfor Helgøya Klatrepark, til Huldrehølet på toppen av øya.

10 topper i Ringsaker
10 topper i Ringsaker er et folkehelsetiltak som legger til rette for 
fine naturopplevelser. Å gå tur er en kilde til god opplevd helse 
som du kan gjøre alene eller sammen med folk du kjenner eller 
ønsker å bli bedre kjent med. Turene varierer og passer de fleste. 
10	topper-sesongen	startet	1.	mai	og	avsluttes	15.	oktober. 

Stolpejakt i Ringsaker
Stolpejakt er et gratis trim- og orienteringstilbud der du kan gå el-
ler	sykle	for	å	finne	stolper	avmerket	på	kartet.	«Jaktsesongen» va-
rer fram til 1. oktober. Det er satt ut 30 stolper mellom Brumund-
dal-Moelv og 10 stolper i hver av byene.

Sommer på Mjøsgårdene
I	hele	juli	kan	du besøke	historiske	hus	og	hager,	spise	middag	og	
besøke	gårdskafeer. Det	blir	matkurs,	konserter,	åpne	gallerier	og	
andre arrangementer. Åpningsmiddagen serveres utendørs på 
Simenstad gård. Der dekkes langbord til 100 utendørs, som fylles 
med retter laget av lokale råvarer. 

Godværskafeen på Sveinhaug
Holder åpent hver dag i perioden 29. juni til 4. august. Godværska-
feen er plassert ute på den beste solplassen, inntil den økologiske 
kjøkkenhagen der det dyrkes historiske grønnsaker og salater, tjue 
sorter rabarbra og tradisjonssorter av frukt og bær. Det serveres 
også grillet kjøtt fra gårder i nærområdet eller fisk fra Ringsaker-
fjellet.

Det skjer… i Ringsaker / Sjusjøen 

Hovelsgård historiske hage
Det arrangeres hagevandring hver søndag i sommerhalvåret el-
ler etter avtale. På Hovelsrud er hagen tilbakeført slik den var på 
1840-tallet. Her kan du vandre på grusganger, mellom bærhekker 
og frukttrær, blant lysthus og fontener.

Kyllingene har et godt liv der de går fritt ut og inn i en hage 
med	frukttrær,	bærbusker	og	urter. De får	god	plass,	naturlig	lys,	
stimulerende miljø, økologisk fôr og god tid til å vokse seg store.

Lyden av tåke
På Skurven på Helgøya er det satt opp en lydskulptur laget av 
Hilde Aagård. Skulpturen er en del av «Mjøsa – et kunstprosjekt» 
hvor 12 kunstnere har skapt kunstverk som står utendørs i strand-
sonen på forskjellige steder.

Sjusjørittet 
arrangeres for åttende gang lørdag 27. juli. Rittet er ca. 56 km 
langt og går i fint fjellterreng mellom Sjusjøen, Pellestova, Hornsjø 
og	Åstdalen. 

DNT-turer 
Nord- og Sør-Mesna rundt på sykkel. Søndag 16. juni starter 
turen i fra Labussa i Mesnali. Turen går i variert terreng og 
underlag, opp noen krevende motbakker, men en bruker dagen 
og raster underveis. Racersykkelen kan stå igjen hjemme, for 
dette blir søndagstur på tursykkel. Husk nok mat og drikke. 
Kanskje noen vil bade?

Kveldstur i Mesnali. Turen starter 25. juni ved parkeringsplas-
sen i Gammelvegen – Mesnali sentrum. Turen går om Kursted-
toppen, Løkka, Mattisvollen, Labussa, Tangen, Årnebakken og 
tilbake til utgangspunktet. Dette er en lett tur, ca. 7 km. 

Utsiktstur til Lunkefjell. Start 6. august fra Storåsen. Turen 
går opp til Lunkevann, langs vannet til Lunkefjell 1012 moh. Til-
bake går turen ned til Lunkevann og over Sjusjøfjell via Storåsen 
tilbake til parkeringsplassen. Tur med fin utsikt. Middels tung 
tur. 

Midt i Mjøsa
Opplevelsesveien rundt på Nes og Helgøya har en rekke flotte turmål for både unge og gamle. Hva med å besøke en gårdsbutikk, ta 
en sykkeltur rundt på vakre Helgøya, oppsøke en luftig opplevelse i Klatreparken, vandre i den prisbelønte hagen på Hovelsrud gård, 
sette deg til bords på Skafferiet for et kortreist måltid eller padle deg en tur på Mjøsa? Infoteket på Tingnes leier ut både kajakker og 
sykler. 
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Mjøsparken i Brumunddal
Den nye Mjøsparken ved båtbrygga i Brumunddal har blitt et 
fantastisk uteområde for besøkende i alle aldre. Området har stor 
sandstrand med badebinge for bevegelseshemmede, lekepark, 
skatepark, petanque-bane, volleyballbane, strandpromenade, grill-
plass med bord og benker og sanitæranlegg. Derfra kan du også 
rusle elvelangs opp til torget i Brumunddal, som har kafé, bakeri, 
restauranter og utsalg av lokale matprodukter. 

InnlandsMarkedet i Moelv
Matglede, matkultur og matproduksjon står i fokus når landbruket 
og handelsstanden inviterer til det tradisjonsrike innlandsmar-
kedet i Moelv 23.-24. august. Bondens Marked, andre småskala-
produsenter og lokale mattilbydere er på plass med mange gode 
matopplevelser. På Barnas InnlandsMarked kan man hoppe i 
høyet, hilse på søte dyr, ta førerkort på minitraktor, hogge ved og 
bli med på hesteskyss.

Sommerfestuka på Sjusjøen
Sommerfestuka på Sjusjøen har blitt en suksess og arrangeres 
for 4. gang 17.-21. juli. Det blir en blanding av kirkelig og kulturelt 
innhold, samt vandringer i fjellet og familiedag ved Sjusjøvannet. 
Spesielt nevnes åpningskvelden med konsert av Sveinung Hølme-
bakk fra Nordic Tenors. Geirr Lystrup kommer i år også, og Marthe 
Wang trio holder konsert i fjellkirka lørdag kveld.

Sykling
Sykkelmulighetene på Sjusjøen og omegn er preget av lette og 
raske grusveier. Sykkelsesongen varer fra midten av juli til tidlig 
oktober. Det er mulig å leie sykkel.

Sjusjøen Mountain Bike Park byr på håndlagde sykkelløyper for 
alle nivåer. Sykkelparken er en god introduksjon til stisykling.

Nyhet i sommer: Utenfor sykkelutleien ved lekeparken er det 
laget en ny pumptrack. Det er en rundbaneløype med doseringer 
og kuler. 

Sommer i Prøysen
«Sommer i Prøysen» arrangeres fra 1. juli til 11. august og byr på unike kulturopplevelser for hele familien. Hver dag arrangeres det 
familieteater, Barnetimen for de minste, Måråskaffen ved dørstokken heme, allsang og Prøysenperler. Du kan også hilse på dyrene i 
Kusvea, besøke frøken kråke i toppen av Nøttelitens klatreløype og gå på oppdagelsesferd i området. Det blir flere utendørskonser-
ter, bl.a. kommer Angelina Jordan, Karoline Krüger og Sigvart Dagsland, Nr. 4, Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes.

Prøysenmarsjen
29. september kan du bli med på Prøysenmarsjen ute i Prøysens rike. Marsjen er tilpasset barn og voksne, nykommere og veteraner, 
med løypealternativer på 5 og 12 kilometer. Langs løypa venter gode naturopplevelser og underholdningsinnslag. 

Vindfall i skogen ved Prøysenhuset
I vinter ble den hogstmodne skogen på naboeiendommen til Prøysenhuset felt. Dette medførte at skogen rundt Prøysenhuset ble 
sårbar	for	vind	og	vær. De	harde	vindene	på	senvinteren	og	våren	førte	til	store	vindfall	på	gjenstående	skog.	All	skogen	måtte	dess-
verre tas da det var risiko for trefall mot Prøysenhuset.

Matlystfestivalen 
Matlystfestivalen i Brumunddal arrangeres for andre gang 7.-9. no-
vember. Her settes lokalmat på menyen, og det blir en rekke ulike 
arrangementer og tilbud, som f.eks. pizzakurs for barn, pølsekurs 
og popquiz med Finn Bjelke.

Camp Sjusjøen
Camp Sjusjøen driver leirsted i Mesnali, med camping, overnat-
tingshytter og muligheter for kurs og konferanser. De driver også 
med catering og servering. Nå ruster de opp tilbudet. En viktig del 
av veksten blir gjennom økt satsing på mat, for et bredere marked. 
De har ansatt ny kokk, og vil satse på lokalmat laget fra bunnen. 
Sommertrafikken øker, og de har også ansatt to sommerverter.

Treningssenter på Sjusjøen
I Sjusjøen sentrum er det nye og moderne treningssenteret 
Treningsvitenskap åpent for alle, både vanlige mosjonister og for 
aktive utøvere. Senteret er også spesielt tilrettelagt for de som 
satser på langrenn. Noe av innholdet på senteret er tredemøller, 
romaskiner, stakemaskiner, spinningsykler, en stor maskin park, 
kettlebells,	strikker	og	mye	mer. 

Hundekjøring
De fleste tenker på vinter i forbindelse med hundekjøring, men 
det er også mulig å kjøre langs veier med firhjuling om somme-
ren. Sjusjøen Husky Tours ble startet i 2014 av Leif Tore Lie og 
Ida Nilseng, og har i dag 90 hunder, flest huskier, men mange 
en god blanding av malamut og husky.

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter Foto: Prøysenhuset
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http://www.proysenhuset.no/karoline-kruger-og-sigvart-dagsland.6211255-468630.html
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Det skjer… i Lillehammer 

Lillehammer Live
Også i sommer blir det fest på Strandpromenaden. 5.-7 septem-
ber arrangeres Lillehammer Live med et stort stjernegalleri. Blant 
artistene kan nevnes: Åge & Sambandet, Ina Wroldsen, De Lillos, 
Ingrid Olava, Daniel Kvammen, Staut, Anne of the North m.fl. Det 
vil bli salg av lokalmat og drikke på festivalområdet. 

Lillehammerdagene 
arrangeres 13.-15. juni, og byr på folkeliv, musikk og mange gode 
tilbud fra butikkene, bodene og de mange salgsteltene i hele byen. 
Det blir underholdning både for små og store, og på Lilletorget blir 
det internasjonalt marked hver dag. I tilknytning til Lillehammerda-
gene avholdes Lillehammer Musikkfest lørdag 15. juni. Musikken 
er stort sett utendørs i sentrum, og alt er gratis for publikum.

Utleieordning for turutstyr
Vandreskoen på Lillehammer har startet med et nytt tilbud. Her 
får du leid telt, tursekker, turstaver, bekledning, hengekøye, bære-
meis og vandresko til barn.

Little Eataly på Strandtorget
Den italienske restauranten Little Eataly har flyttet inn på Strand-
torget. Her serveres blant annet pasta og steinovnsbakt pizza. 
Interiør, farger, stemning og meny bidrar til at stedet oppleves 
som en frodig og koselig café på et italiensk gatehjørne.

Storgata 81
Brannruinene er revet og tomten ble ryddet i løpet av forsomme-
ren. Nå står gjenoppbyggingen for tur. Det blir spennende så se 
det endelige resultatet.

Terrassen skal bli ny
Rivningsarbeidet på Terrassen er godt i gang. Terrassen ble kjøpt av Lillehammer kommune i 2014 etter å ha ligget mer eller mindre 
ubrukt siden begynnelsen av 1990-tallet. Det har vært et stort engasjement rundt Terrassen fra veldig mange over lang tid. Mange 
har gode minner fra Terrassens storhetstid, hvor det var kø for å komme inn.

Terrassen og Bruparken er viktige, sentrale byrom som ses i sammenheng med et større geografisk område; Lilletorget, Mesna-
vassdraget ned til Strandtorget og til Lurhaugen - Busmoen. 

Det legges stor vekt på universell utforming og at Terrassen skal være tilgjengelig for alle. 
Arbeidet med Terrassen og Elvegata skal gå parallelt, og beregnes ferdig i 2020. Deretter kommer opprusting av Bruparken med 

bru over til Terrassen, som skal være ferdig i 2021.
Det er også startet opp et reguleringsarbeid for å endre formål og kjøremønster i Nymosvingen. Elvegata vil bli stengt for person-

biltrafikk mellom Scandic Victoria og Terrassen.

REKO-Ringen
REKO-Ringen på Lillehammer har etter et års drift nesten 4.000 
medlemmer eller kunder i facebook-gruppa, og mellom 100 og 
120	produsenter	leverer	varer.	Det	er	gardbrukere	og	andre med	
forskjellige produkter, kjøttvarer, egg, grønnsaker, honning, pote-
ter, bakst og saft/syltetøy for å nevne noe. Varer må bestilles på 
facebook på forhånd, og utlevering skjer på Lurhaugen annenhver 
uke. 

Nattåpent i Lillehammer
Det er nattåpent i Lillehammer sentrum torsdag 4. juli. Da er Stor-
gata utvidet fra Rustadstuen til Søndre Park med yrende folkeliv, 
uteservering, shopping og underholdning. Butikkene holder åpent 
til klokken 24.00.

Bading i vann og bekker
Sist sommer var varm og tørr, og det fristet til hyppige dukkerter. 
Det finnes mange badesteder både i Mjøsa, i fjellvannene og i 
elver og bekker, og vi håper at sommerværet vil bidra til at mange 
benytter seg av dette.

Døla-Jazz
er et av høstens faste arrangementer, og arrangeres i år 17.-20. 
oktober. Mange spennende orkestre og artister deltar for å gi 
tilhørerne gode opplevelser.

Lillehammer yogafestival 
23.-25. august arrangeres Lillehammer yogafestival. Her er yoga 
for alle med ulike varianter og arrangementer, som familieyoga, 
pust	og	meditasjon,	ølyoga	og	vin-	og	sjokoladeyoga. 

Lillehammer Mataukfestival
Høsten er innhøstingstid, og mataukfestivalen arrangeres 4.-5. oktober. Årets tema er: «Skog, fjell og vidde». Det blir fokus på formid-
ling av matkultur fra Gudbrandsdalen, og har som mål å vise mangfoldet og øke kunnskapen om lokal mat. Det kommer både jegere, 
fiskere, kokker og lokalprodusenter.
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Torghandel på Lilletorget
Det er gitt midlertidig dispensasjon for torghandel av blomster, 
grønnsaker og egg på Lilletorget. Tidligere har dette foregått på 
Stortorget, men det har i flere år vært et ønske av flere om å flytte 
handelen opp til Lilletorget, hvor det er mer folk. Dette er også en 
fordel for aktiviteten i nordre bydel. Flere ønsker å stå på Lilletor-
get, men foreløpig er det gitt kun to dispensasjoner ut året.

Vevstua pakker sammen
Vevstua i bakgården i Storgata 77 stenger etter 42 år. Ellen Strang-
stad skal fortsatt jobbe deltid for Husfliden og på Maihaugen, og 
vil holde vevkurs sommer og høst for interesserte.

Fåberg Kultursti
Fåberg Kultursti er en 4 km lang vandresti som går fra Fåberg kirke 
til helleristningene ved Drotten. Stien er i nesten hele sin lengde 
lettgått, og den går gjennom pene grender med flott utsikt. Det er 
satt opp seks rasteplasser med benker langs stien. Stien er godt 
skiltet med utførlige opplysninger om historie, geologi, botanikk og 
geografi. Helt nede i vannkanten ved Lågen er syv elger risset inn 
i fjellveggen under en bergnabb der det var fint å jage elgen utfor. 
Dette var "magisk brukskunst" som skulle lette jakten på dyra 
en gang for omlag 4.000 år siden. Fremdeles er det et elgtrekk 
ovenfor.

Flåteturer på Lågen
Pellestova Hotell tilbyr flåteturer på Lågen. Flåten gir deg mulig-
het	til	å	oppleve	et	av	Lillehammers	vakreste	områder	fra	vannet. 	
Turen tar mellom 1,5-2 timer og tar deg nedover Lågen i retning 
Lillehammer. Turen starter ved Fåberg og ender i Svartevja. Flå-
tekapteinen er vokst opp i dette området og det kan være du får 
høre noen historier underveis. På flåten får du noe godt å bite i, 
mens du nyter roen og synet av Lågens grønne fargespill nedover 
elva.

Frisbeegolf
Jørstadmoen diskgolfbane er en 18 hulls bane med blanding av 
enkle, korte og åpne hull, samt noen skogshull med litt trangere 
traséer. Banen ligger like ved Jørstadmoen militærleir.

Kunstutstilling og seterdager på Nordseter
Den 15.-21. juli har billedkunstner Thor-Arne Moen fra Atelier 
Vidsyn	salgsutstilling	i	låven	på	Kaussetra	på	Nordseter. 

Den 25.-28. juli arrangeres det igjen seterdager på Kaussetra. 
Geiter og høner rusler rundt på setervollen, og det blir diverse ak-
tiviteter for barna på seterløkka. 25. juli blir det forestilling i låven 
med Dukketeateret Diddi med Kirsti Maanum, og teatergruppa 
Campingkompaniet kommer til Kaussetra i år også, søndag 28. juli. 
Nytt for året blir ponniridning for barna 26.-28. juli. Seterkafé i det 
200 år gamle størhuset, og enkelt setermuseum i fjøset.

Hunderfossen 
Informasjon om sommerens nyheter på Hunderfossen og Kjøre-
historisk museum finner du på Øyersidene.

Sommer på Maihaugen
I høysesongen fra midten av juni til midten av august er det 
mange aktiviteter i friluftsmuseet hver dag. Bli med på omvisnin-
ger og vandreteatre som tar deg med til en annen tid. 

Se deg om i Dronning Sonjas barndomshjem og kom inn i 
andre historiske hjem fra ulike tider. I flere av husene møter du 
omvisere eller skuespillere som gjør historien levende. 

Nytt i år er barneforestillingen Sirkus Filiokus i byavdelingen, 
med morsomme gjøglernummer og lirekassemusikk. Det er 
også vandreteater for de minste og flere andre barnetilbud som 
fisking, rebusløp og balanseløype. Maihaugen har også en rekke 
gode utstillinger inne og ute, og temaomvisninger for voksne om 
blant annet utvandringen til Amerika og «Landbrukstimen» med 
museumsbonden.

Sankthansfeiring på Maihaugen
23. juni er det tradisjonell sankthansfeiring på Maihaugen med 
stemningsfull bålbrenning. 

Det er underholdning, dans, barneaktiviteter og god mat. 
Dovre kommune er årets samarbeidskommune, og vil by på 
kulturinnslag og være med på å skape liv i museet. Klokken 21 
tennes bålet på Breisjøen ved setergrenda til vakker musikk. 

Humlevandring på Maihaugen
Humlene er «bamsene» i insektenes verden, rund, lodden og 
trivelig. Det er registrert 35 arter i Norge. Har du lyst til å lære om 
noen av de mest arbeidsomme og fascinerende av alle insekter, 
så kan du bli med på humlevandring 22. august. Ta gjerne med 
kveldsmaten, så spiser vi den i hyggelige omgivelser på Maihau-
gen etter humlevandringen. Dette er et gratis DNT-arrangement 
uten påmelding. Oppmøte kl. 17.00 ved hovedinngangen. 

Foto: Kari Stordal Foto: Norsk Turistutvikling Foto: Tom Floritz Laursen
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Os Trekultur AS - 2550 Os i Østerdalen - Tlf: 62 49 92 20 

FINN MER INSPIRASJON PÅ 
WWW.OSTREKULTUR.NOFølg oss på 

Facebook & Instagram

BRUMUNDDAL 

Søndagsåpent
hele året 12–18

INTERIØR OG BLOMSTER TIL HUS OG HYTTE 

Nordåsveien Plantesenter 
Nordåsveien 11, 2380 Brumunddal. Tlf. 62 33 28 00 
www.hagelandbrumunddal.no 

Brumunddal

Åpningstider:
Man–lør ...........  9– 18
Søndag ............ 12– 18
Mai-juni: Man-fre. 09-20
Gratis leie av tilhenger!

Rikt utvalg 
i gaveartikler

og interiør

Hagesenteret bugner av 
blomster, busker og trær

Hagemøbler 
av høy kvalitet
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Gausdal Elektro
Installasjon i hus, hytter, landbruksbygg  

og ordinære næringslokaler, både nybygg  
og ved rehabilitering.

Vakt-/kontakt-
telefon 61 22 90 00

post@gausdalelektro.no

Vi har styrket laget!
Stian Berg har lang fartstid innen faget og 

jobbet mye mot landbruk, dette utfyller 
kompetansen vår på en utmerket måte.

Stian Berg
908 17 601

stian@gausdalelektro.no

igt.no

UTEX HYTTESERVICE

Vi tar hyttevasken!
Hytta di trenger en god, gammeldags rundvask i ny og ne. 
Kontakt oss for uforpliktende befaring og tilbud.
Leier du ut hytta di, sørger vi for vask og rent sengetøy. 

Se mere info om våre tjenester på www.utex.no

Ta kontakt for uforpliktende tilbud!
Espen Uthberg tlf. 915 99 872  -  info@utex.no  -  www.utex.no

ig
t.

no

2640 Vinstra  •  Telefon: 61 29 02 88  •  www.bakkenstreprodukter.no  •  e-post: bakkentp@online.no

Vi er en allsidig bedrift på Vinstra som produserer tradisjonsmøbler i heltre etter kundens 
ønsker og behov. Vi produserer kjøkken, bad, garderober, gardinbrett, vogger, barnesenger, 

senger, profilsaging av stolper og hjørnekasser og spesialprodukter.

Vi har eget overflatebehandlingsrom hvor vi beiser, lakkerer, maler, aldringsmaler og luter. 
Alt ut fra hva dere ønsker etter eget fargevalg.

25. juli Konsert med Eva Weel Skram 

8. aug Show med Heine Totland  
& Gisle Børge Styve

15. aug Konsert med Sigrid Moldestad  
med band

1. sept Konsert med Brimi, Midtli  
og Sinfonietta Innlandet

12. sept Konsert Bellman og Mozart

17. okt «Livet er et usikkert prosjekt»,  
foredrag m/Ingvard Wilhelmsen

Se alle arrangement: 
www.rudigard.no
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historisk tilbakeblikk

Blant de første som startet med 
sommergjester i Lillehammer og 
Gudbrandsdalen var Bernt C. 
Dahl da han etablerte Balberg 
Sanatorium.

Balberg Sanatorium
Bernt C. Dahl kjøpte Balberg gård i 1863. 
Det var etter datidens målestokk en stor 
gård, med over 20 kyr på båsen, 3000 mål 
skog, seter og fiskeretter i Lågen. 

Frisk luft og flott natur begynte å bli et-
tertraktet vare. Dahl var fremsynt og driftig 
og så muligheten for hotelldrift med den 
unike beliggenheten og utsikten. Allerede 
i 1872 begynte han å ta imot byfolk på 
Balberg. Det ble bygd flere bygninger til 
overnatting, og i 1909 var det til sammen 
19 bygninger tilhørende driften. Gjestene 
var av forskjellig nasjonalitet, mest nord-
menn, dansker og svensker, men også fra 
fjernere land.

Stor kapasitet
Totalt ble det etterhvert 110 utleierom. 
Bare 17 av dem hadde kakkelovner, så det 
var hovedsakelig sommergjester. Gjestene  
bodde gjerne en måned eller mer i strekk. 
Alle våningshus for utleie måtte ha altaner 
hvor gjestene kunne sitte og nyte utsikten  
og den friske luften. Det var anlagt spaser- 
veier til utsiktspunkter og benker ute i ter-
renget. 

Kampen
Turene opp til Balbergkampen var popu-
lære, og det ble bygd et utsiktstårn, to byg- 
ninger for overnatting for til sammen 40 
gjester, samt et eget bygg med spisesal og 
kjøkken. Driften var tungvinn, for det fantes 
ikke vann der oppe, og daglig ble vann kjørt  
med hest fra en olle nede ved Balberg. Alt 

av mat og drikke, alt vann og gjestene selv 
måtte fraktes opp til Kampen med hest 
etter en dårlig kjerrevei. Kampen holdt 
kun åpent om sommeren. Driften ble etter 
hvert for dyr, og ble lagt ned ca. 1925.

Ansatte
I en periode var Balberg Nordre Åls største 
arbeidsplass med opptil 50 arbeidstakere. 
På Balberg Sanatorium arbeidet 30 ansatte, 
og på Kampen opptil syv jenter. I tillegg var 
det stor aktivitet på sagbruket som lå nord 
for gården, for å skjære og høvle tømmeret 
fra skogen. Det var behov for vedhoggere, 
tømmerkjørere, fjøsfolk, kusker og vegar-
beidere. Dessuten sagarbeidere og alle 
typer sesongarbeidere. Tre husmenn med 
familier var også engasjert til ulike gjøre-
mål. 

Transport
Gjestene ble hentet på stasjonen, og det 
hendte at det ble gjort inntil 17 turer i 
døgnet. Balberg hadde 12 hester på det 
meste. Bare tillaging av isblokker i Lågen på 
senvinteren/våren og kjøring av disse opp 
til Balberg krevde mange dagsverk.

Eierskifter og utvikling
Dahl solgte hele eiendommen til et aksje-
selskap i 1896 for 45 000 kroner, sannsyn-
ligvis fordi han ikke hadde noen til å overta. 
Dette selskapet drev stedet de neste 13 
årene, og moderniserte og pusset opp 
bygningene. 

I 1909 kjøpte pølsemaker R. Johansen, 
brukseier L. Johansen, byggmester D. G. 
Lande og kjøpmann Borgen eiendommen 
for	100 000	kroner.	De	fortsatte	driften	og	
oppussingen. Fra 1915 og utover gikk det 
tungt økonomisk.

I 1918 kjøpte Christian Christiansen sa-
natoriet, og han drev stedet frem til 1937.

Balberg Turisthotell
Christian Christiansen var en dyktig mann 
som forsøkte å drive både gård og hotell 
godt. Han endret navnet til Balberg Turist-
hotell. I 1920-årene ble det innkjøpt to 
biler, en Dodge og en Hudson. Dette gjorde 
at man kunne halvere antall hester. Sag-
bruket ble nedlagt i 1925, omtrent samtidig 
med at Kampen opphørte som pensjonat.  
Så kom elektrisiteten som gjorde at 
arbeidsstokken ble ytterligere redusert. I 
1937 ble han slått konkurs.

Branner
Sigvald Lauritzen kjøpte hotellet og gården 
i 1938. Det besto da av 13 store hus med 
rom for 140 gjester, i tillegg til driftsbygnin-
ger. Han hadde store planer om å reise et 
av Europas mest komfortable turisthotell. 
Denne drømmen brast ettertrykkelig da 
det brøt ut brann på morgenkvisten den 
28. mai 1938. Da så kanonild antente uthu-
set våren 1940, var det lite igjen av tidligere 
glans.

Kristian Skjeggestad kjøpte gården av 
konkursboet i 1940. Enda en gang brant 
det (1968), og nok en bygning gikk tapt. Da 
gjensto bare ett hus igjen fra det gamle 
Balberg – havestuen. 

I dag har etterkommerne overtatt går-
den som er bygget opp igjen med vånings-
hus og uthus.

KILDE: Fåberg og Lillehammer nr. 5,  
Fåberg Historielag v/Anita Smestad

BALBERG 
– hotelleventyret som gikk opp i røyk

PENSJONSPRISER PR. DØGN I 1912
På Balberg:  Voksne  kr 3,00–3,60

 Barn  kr 1,80
På Kampen: Voksne  kr 3,50–4,70 

 Barn  kr 2,60 
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regionsiden

Hyttemagasinet fyller 15 år
Vi kan skilte med et lite jubileum i år. Første 
nummeret av Hyttemagasinet kom i 2005, og 
har blitt gitt ut hver sommer og vinter siden. 
Vår målsetting overfor hytteeierne her vært og 
er;
• at hytteeierne får større utbytte av å bruke 

sin ferie og fritid her i området
• at alle får mer kunnskap om området
• å gi oversikt over arrangementer i regionen
• å bidra til større tilhørighet til området og 

som en deltidsinnbygger i kommunen
• å formidle varer og tjenester som hytteei-

ere kan ha behov for
• å gi informasjon fra kommunene
• å inspirere til å bruke området mer aktivt både for å skaffe seg gode 

opplevelser og bli bedre kjent med området

Kulturgarden Rudi har blitt en kulturinstitusjon i Gudbrands-
dalen. I 20 år har de tilbudt mat, musikk, kunstutstillinger, 
stemning og selskap til å bli begeistret av. Også i år er 
artistgalleriet stort og variert, og det blir arrangementer til 
oktober.

Regissør Marit Moum Aune har satt sam-
men sitt drømmelag og skal skape en helt 
ny Peer Gynt på Gålå i 2019. Ett av grepene 
hun har gjort, i samråd med kunstnerisk 
leder Ellen Horn, er å invitere arkitekt-
kontoret Snøhetta til å stå for det romlige 
uttrykket. Scenografien tar utgangspunkt 
i landskapsrommet på Gålå og utforsker 
muligheter som bare denne unike loka-

sjonen har forutsetninger for å kunne 
skape. Det lages et vannspeil som fyller 
hele sceneområdet og som smelter visuelt 
sammen med Gålåvatnet. Ambisjonen er 
at scenografien forsterker landskapet som  
et viktig element for forestillingen, og gir 
publikum en enda større nærhet til teater- 
stykket – en følelse av å være midt i scene-
rommet. Publikum vil få en ny opplevelse 

av naturen, der himmelens skiftende lys- 
spill vil speiles i det sentrale området der 
forestillingen spilles. Med det store vann-
speilet oppstår et nytt grunnrom for 
tolkning av Ibsens skaperverk. I rollen som 
årets	Peer	Gynt	er	Pål	Christian	Eggen. 

Det settes opp buss tur/retur til Peer 
Gynt på Gålå fra Lillehammer via Hafjell og 
Skeikampen alle kvelder det er forestilling.

Peer Gynt med 
ny scenografi
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Rudi Gard

Midt i matfatet
Midt i matfatet arrangeres i Vikingskipet 20.-22. 
september og er årets store matopplevelse i 
Hamar.

Med over 120 utstillere finner du spennende opplevelser og 
smaker for hele familien. Her kan du utfordre både sanser og 
sinn,	gjennom	kvalitet, opplysning	og	aktiviteter.
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Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang for alle 
hunder. Enkelte kommuner har i tillegg vedtatt båndtvang hele 

året i tilknytning til beiteområder, rekreasjonsområder mv. 
Sjekk reglene for din hyttekommune!
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Beitedyr 
i fjellet! 

- hold hunden
i bånd!

www.lillehammersentrum.no
Hovedsamarbeidspartner:

•  LILLEHAMMERDAGENE 
 For hele famlien: 13.-15. juni

•  CITYWALK LILLEHAMMER  
 Gratis byvandring onsdager-torsdager kl. 11.00 
 fra 19.juni. Oppmøte på Lillehammer skysstasjon.

• NATTÅPENT torsdag 4. juli 

• LØVENES KONGE 
 17.juli verdenspremiere på Lillehammer kino

• KONSERT MED D.D.E 
 Stortorget 17.august i anledning fadderuka

• KVELDSÅPENT 
 torsdag 15. august til kl. 22.00

4. og 5. oktober

SENTRUM P-HUS • MIDT I BY´N!
• Enkel parkering og betaling

• Ingen kontrollavgift

BRYGGERIGATA 7
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Lillehammer

 For å sikre våre hytteeiere har vi ikke online booking 
for bestilling. Alle forespørsler skjer via booking-

forespørsel, mail eller telefon slik at både gjester og eier 
blir fornøyd med oppholdet. 

Alle våre hytter / leiligheter er privateid og har personlig 
preg for en hyggelig atmosfære.  

Vi har en filosofi om at en hytte med mye sjel gir et 
bedre opphold i kontrollerte former. 

Vi har 65 hytter/leiligheter 
for booking  

– men søker flere for utleie

VÅRE TJENESTER
• Dere bestemmer selv når dere leier ut, og vi har tett  

oppfølging med eier og leier. 
• Håndverksoppdrag – tilbygg, terrasser, innredning, 

vasking, beising, maling.

VI HAR LEDIG KAPASITET PÅ HÅNDVERKSOPPDRAG, 
MALING, SNEKRING MV.

Ta kontakt for mer info – Omar tlf. 93 25 34 79 

LILLEHAMMER- 
MUSEENE

MAIHAUGEN  •  LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 

NORGES OLYMPISKE MUSEUM  •  NORGES POSTMUSEUM 

SIGRID UNDSETS HJEM BJERKEBÆK 

BJØRNSTJERNE BJØRNSONS HJEM AULESTAD

1 ÅRSKORT – 6 MUSEER  

Mer info på stavsplassen.no

Stavsplassen 2019
30. – 31. august 21. september

Trucktreff

18. – 20. oktober   STAVSMARTN

Hoppeutstilling
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Alle hytter med respekt for seg 
selv har en hyttebok. En bok 
som ligger sentralt plassert i 
stua og som har vært der siden 
hytta ble bygd. En bok som 
skildrer alt fra vær og turmål til 
hvem som vant yatzyen og hva 
man spiste til middag. 

Hva er det så med denne boka? Må man 
fortsatt ha hyttebok i 2019? Ja, er vårt 
enstemmige svar. Hytteboka skildrer 
familiehistorier opp gjennom gene-
rasjoner, og det er alltid populært 
å bla igjennom for å minnes 
tidligere turer og opplevelser. I 
hytteboka følger du historien 
fra vennetur til kjæreste-
tur, og fra første turen 
på hytta med barn til 
et par år senere der 
barnet selv skal skrive 
navnet sitt med STORE 
BOKSTAVER. Du kan 
følge barnets utvikling 
med barnetegninger i 
hytteboka fra år til år, 

og noen velger også å lime inn bilder fra 
oppholdet her for å gjøre det mer personlig. 

Hvor mye er det lov å skryte i en hyt-
tebok? Mye! Det er nesten sånn at man 
begir seg ut på langtur – kanskje enda litt 
lengre i år enn i fjor – kun for å skrive om 
det i hytteboka. For da blir det stående der, 
svart på hvitt, at vi var skikkelig spreke den 
sommeren. Og den store høstdugnaden, 
var egentlig alle til stede på den? Vi finner 

fort ut om det var noen unna-
sluntrere hvis vi går 

tilbake og ser 
i hytteboka. 
Hvis man 

finner et nytt 
multested eller 

spiser verdens 
beste vafler på se-

tra, er det viktig å 
skrive det ned sånn 

at alle som er innom 
hytta kan følge de 

samme gode rådene. 
Og det beste av 

alt, hytteboka 
fungerer som 
et leksikon. 
For hvilket år 

var det egentlig vi malte verandaen sist? 
Var det to år siden det var så mye snø at 
vi måtte måke taket allerede i januar, og 
var det samme år elgen hadde revet ned 
huskestativet? Når fikk minstejenta gull i 
påskeskirennet og hvilken sommer var det 
så utrolig varmt at vi spiste alle måltider 
ute? Var det i fjor det var så mye blåbær 
nedenfor hytta og var det fire eller fem år 
siden bestefar fikk så mye fisk? Hytteboka 
kan få slutt på mang en diskusjon. Du be-
høver bare å gå tilbake til hytteboka og bla 
gjennom, så finner du ut hva som virkelig 
skjedde. «

hytteeieren

Hytteboka er hyttas sjel

Et eksemplar av den berømte hytteboka
Foto: Christian Roth Christensen/Visitnorway.com

Følg oss på Facebook 
Hyttemagasinet 

Lillehammerregionen

Del ditt bilde 
#hyttemagasinet-

lillehammer

Tilbakemeldinger på Hyttemagasinet
Vi ønsker å gjøre Hyttemagasinet så interessant og nyttig som mulig, 

og tar gjerne imot dine meninger og innspill til innhold. 
Send oss en epost til: hyttemagasinet@ntu-as.no

Bidrag sendes til: hyttemagasinet@ntu-as.no

Blant valgte bilder, som vi ønsker muligheten til å bruke i neste Hyttemagasin,  
trekker vi én vinner som får tilsendt 5 flaxlodd. 

Vi takker for mange flotte bilder denne gangen også. Vinner fra konkurransen sist 
sommer ble Grete Paulsen med sitt eventyrbilde fra Sjusjøen. 

Gratulerer!

Lillehammer

Øyer

Gausdal

Ringsaker

FOTOKONKURRANSE

Du kjenner følelsen.  
Det regner «katter og bikkjer»,  
vinden biter i kinnene og du 
skulle ønske du ikke hadde 
pakket bort lua. 
– Skulle det ikke egentlig vært sommer 
nå? Må vi ha nok en innedag på hytta? 
Fatt mot, det finnes også aktiviteter man 
kan gjøre inne på hytta. 

Hytta er for mange av oss nært knyt-
tet til spill. Kortspill, yatzy, kinasjakk, 
uno eller en av de gode gammeldagse 
brettspillene som ludo, geni eller mono-
pol. Det finnes også en haug med nye 
moderne brettspill, som Escape Room 
og Virvar, hvis det gjør det lettere å få de 
største barna bort fra telefonen. 

Tegning og maling tenker du kanskje 
er kun for de minste i familien, men du 
verden så glad barna blir hvis pappa el-
ler bestemor er med og maler. Øisteins 
blyant – i bokform eller på youtube – 
kan gi mange morsomme ideer til hva 
du kan lage, gjerne ved å bruke melke-
kartonger og doruller, som man jo har 
nok av på hytta. 

Å bake boller er en perfekt inneakti-
vitet på hytta. Og da kan du bruke tida 
godt mens deigen hever til å lese bok, 
strikke, høre på lydbok eller podcast. 
Ellers så kan det jo faktisk være litt godt 
å gå tur i regnvær også da.

Inneaktiviteter

på hytta
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Send inn bilder fra
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Eiksenteret Gausdal
2652 Svingvoll - Tlf. 61 22 71 90 - gausdal@eiksenteret.com

Volvat Lillehammer
Du finner oss på Strandtorget Handelspark. 
Vi har spesialister innen de fleste områder.

Vi har kort ventetid og du trenger ikke henvisning. 

Vår erfaring – din sikkerhet!

Velkommen til oss. Har du noen spørsmål?
Ring oss gjerne på 23 01 80 40 så hjelper vi deg.

Åpningstider: Mandag – fredag 08:00-16:00

Våre tjenester:  
Allmennlege, Gynekolog, Psykolog, Ortoped, Revmatolog, 
Fysioterapeut, Urolog og Manuellterapeut fra august

Volvat Medisinske Senter
Strandpromenaden 76
2609 Lillehammer

Les mer og bestill time på volvat.no

Facebook.com/Volvat
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Detektiv Rev
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Overflatespenning

En tøff, 
liten boble 1

2

5

6

4

3

Du trenger

Gjør dette

• Lite, klart glass
• Rødsprit

• Vann

• Vegetabilsk olje
• Teskje
• Tørkepapir
• Voksen hjelper

Rør ut med 
skjeen

En såpeboble er ømfintlig 
og brister lett. Her er en 
annerledes boble som 
tåler mer.

Hell alkohol i 
glasset til det 
er halvfullt

Les sikkerhetadvarselen 
på spritflasken, diskuter 
den med den voksne og 
sørg for at du forstår 
den

Hell vann i 
glasset til det 
er omtrent to 
tredels fullt

Tørk av skjeen 
med tørkepapir

Fyll skjeen med olje, hold 
den rett over vannet og la 
oljen renne sakte ned i 
vannet

Er du heldig og gjør det 
riktig, vil oljen henge 
sammen i en kule

Nå skal du få oljeboblen 
til å flyte midt i glasset

Skyv lett borti boblen med skjeen, så vil 
den brytes opp i to eller flere bobler

Når blandingen er helt riktig, vil boblen flyte mellom 
bunnen av glasset og overflaten av vannet

Hvordan ser boblen ut?

Stiger boblen opp til 
overflaten, ha i litt 
mer alkohol i glasset 
med skjeen

Synker boblen, ha i litt 
mer vann med skjeen

• Det er fordi oljen på utsiden av 
boblen danner en slags svak hud

• Den såkalte overflatespenningen er kraften som 
holder kulen sammen. Spenningen er den samme 
i alle retninger, derfor blir boblen helt rund

• Boblen dupper litt først, så faller 
den til ro som en helt rundt kule

Hva skjedde?

© MCT/Bulls

Tr
es

pr
it

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Ti kjappe
Hvilke to amerikanske byer kalles 
The twin cities?
Hva heter de to brødrene Løve-
hjerte i Astrid Lindgrens bok?
Hvilket annet navn har trettende 
dag jul?
Hva kaller man ofte et maleri hvor 
motivet er delt opp i kuber, kuler 
og kjegler, sånn som Picasso 
malte?
Hvor på hesten sitter buken?
I hvilken idrettsgren var Mia  
Hundvin veldig god?
Er Sverige med i EU?
I hvilken by kommer avisa  
Fædrelandsvennen ut?
Hvilken kjent sjørøver er Terje 
Formoe opphav til?
Hva heter kona til Dagobert?

1. Minneapolis og St. Paul 2. Jonatan og Karl 
Løve (Karl ble også kalt Kavring) 3. Hellige 
tre kongers dag 4. Kubistisk 5. Buk er det 
samme som mage 6. Håndball 7. Ja
8. Kristiansand 9. Kaptein Sabeltann
10. BlondieSvar:

Eksperimentet
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Vi gjør det enklere å 
være hyttekjøper. Du 
får en komplett leve-
ranse over grunnmur.

Opplev  
Tinde- 
kvaliteten
(->) Enkelt   (->) Valgfrihet  

(->) Fagfolk   (->) Trygghet

postkasse@tindehytter.no@tindehytter +47 940 89 000

RETUR:
Norsk Turistutvikling
Fåberggt. 153 B 
2615 Lillehammer
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