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INNHOLD:

En etterlengtet 
hyttesommer

Våren ble plutselig helt annerledes for alle da 
koronapandemien førte til at Norge i stor grad 
ble stengt ned i midten av mars. Spesielt var 
det mange hytteeiere som var lei seg for at 
det ble forbudt å reise på hytta i påsken. Det 
forstår jeg godt, jeg håper vi ikke får oppleve 
noe lignende igjen. Tiltakene som ble satt i 
verk har ført til at mange liv ble spart.  
Uansett; nå håper vi på tidenes hyttesommer i 
Lillehammer-regionen.

Det ble en stille og rolig påske på fjellet for løypekjørere og servicenærin-
gen. Hyttefolket var dypt savnet. Gleden var like stor for oss som for  
hytteeierne da de igjen kunne besøke hyttene sine fra 20. april. Og for en 
skisesong det ble i vår! Nypreparerte skiløyper til og med pinsehelga på 
både Sjusjøen og i Hafjell. Etter en rekordlang vinter med store snømeng-
der tar sommeren over, og flotte naturopplevelser står for tur. I år setter vi 
kanskje enda mer pris på naturen; gleden ved å nå en fjelltopp, solnedgan-
gen fra hytteveggen eller en iskald dukkert i et fjellvann. En stille tur i kano 
eller robåt, eller fiske på et av de mange vann og elver kan være balsam for 
sjelen. Ta vare på disse øyeblikkene!

I skrivende stund er det optimisme i samfunnet med åpning av regionens 
museer og fornøyelsesparker. Vi håper dere tar en tur innom Hunder- 
fossen, Lilleputthammer, Maihaugen, Aulestad, Bjerkebæk eller Prøysen-
huset, - her finnes det noe nytt å oppdage for både nye og tidligere gjester. 

De store arrangementene uteblir dessverre i sommer, men vi håper at 
hyttefolket benytter anledningen til å utforske regionen ved å besøke 
severdigheter, butikker og spisesteder utenfor hytteområdet. Det at den 
store utenlandsturen er avlyst i år, fører muligens til at dere ønsker å være 
lenger på hytta i ferien. Det setter vi pris på! Ta med deg familie og venner 
og ta gjerne hele sommerferien på hytta. Det gjør godt med frisk luft og 
turer i fjellet etter en urolig vår. Tid til å nyte naturen, ha kvalitetstid med 
dem man er glad i og rett og slett lade batteriene. 

Velkommen til fjells i sommer!  
Vi har god plass og gleder oss til å ta imot deg. 

Hjertelig hilsen Jon Halvor Midtmageli
Ordfører Øyer kommune

JON HALVOR 
MIDTMAGELI 
Ordfører,  
Øyer kommune 

FOTO HANNA 
RØBERG

Utsikten mot Lillehammer er storslått.
Foto: Ådne Norheim

Også mot vest er utsikten fin.
Foto: Ådne Norheim
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TEKST: ÅDNE NORHEIM

Den foreslåtte turen går på vest- og sørsi-
den av Lillehammer. Kjør over Vingnes mot 
Saksumdalen, og parker ved Pålstuen.

På villstrå
Derfra går turen sørover på Vottestadve-
gen. Først går veien i tett skog før landska-
pet åpner seg. Opp til høyre ligger gårdene 
Finnsveen. Navnet kommer sannsynligvis 
av grasveksten finnskjegg. Mange turgå-
ere kjenner dette trådsmale graset, men 
kanskje under forskjellige navn. Ett av 
navnene er villstrå. Herfra stammer uttryk-
ket ”å komme på villstrå”. På steder hvor 
snøen ligger lenge trives finnskjegg godt, 
og danner felter og lange striper med svært 
tett gress. Slike striper kan ligne veier, men 
følger man disse går man seg lett vill.

Vardefjell
Vi er imidlertid ikke på villstrå, og passerer 
gården Vottestad. Ennå har vi ikke særlig 
utsikt, men rett øst for oss reiser det seg 
en markant ås, Vottestadkampen. Navnet 
kommer sannsynligvis av vete, et annet ord 
for varde. Det er all grunn til å tro at top-
pen av Vottestadkampen var et utmerket 
vardefjell, med god utsikt nordover til 
neste, som var Balbergkampen.

Gammel gård
Veien stiger litt, og jo lenger vi går, jo flot-

tere utsikt får vi mot Lillehammer og skog- 
og fjellområdene østover. Mjøsa slynger 
seg som et gyllent bånd under oss, og nå 
ser vi tydelig at den slett ikke går i nord-sør 
retning. Herfra er det også lettere å forstå 
at Lillehammer ligger lenger mot vest enn 
Gjøvik. Vi passerer veiens høyeste punkt. 
Her ligger gården Bratberg, nevnt i allerede 
i Aslak Bolts jordebok av 1450.

Fra Bratberg går det nedover til gården 
Furu, og her ender bilveien, men det går en 
traktorvei videre sørover og opp i lia. 

Petterkåken
Akkurat der veien svinger nordover går 
det en liten sti sørover. Ta en avstikker på 
150 meter, og du finner en liten grå hytte. 
Dette var en sentral base for Milorg. under 
krigen. Den er nå restaurert, og vernet av 
Norges Hjemmefrontmuseum som krigs-
minne. I dag heter den Borohytta, men 
under krigen ble den kalt Petterkåken. Den 
gang var det veiløst og ulendt der hytta lig-
ger. Vi kan ennå se røysene nedenfor hytta 
hvor man gjemte våpen og radiosender. 
Den landskjente Lingekaren og radiotele-
grafisten Finn Bjørn Johnsen, med dekknav-
net ”Snekker’n”, bodde her lange tider om 
gangen. Herfra hadde han daglig kontakt 
med London.

Sicilianer i "Hastahågån"
Tilbake på traktorveien fortsetter vi opp lia 
mot nordvest. Ved et veidele etter at veien 
har begynt å gå nedover igjen tar en vei av 
ned til venstre mot gården Hattestad.

Like nede i lia ligger tuftene etter bruket 
Hattestadhagen, eller ”Hastahågån” som 
det uttales lokalt. 

Til dette småbruket knytter det seg en 
spesiell historie. I 1889 var det maktskifte i 
Etiopia. Italia, som da hersket i nabolandet 
Eritrea, benyttet sjansen og erklærte Etio-

pia som italiensk protektorat. Dette førte 
til mye bråk, og 1895 marsjerte en italiensk 
hær inn i Etiopia for å få en endelig slutt på 
urolighetene. Hæren ble knust i slaget ved 
Aduwa. 

En av soldatene som overlevde var 
sicilianeren Angelo Madonni. Vel hjemme 
på Sicilia, men syk og medtatt etter krigens 
redsler, bestemte han seg for å rømme 
fra alt som het italiensk militærvesen. Han 
kjøpte en lirekasse og ”spilte” seg nordover 
Europa hvor han etter hvert endte som 
småbruker i Hastahågån. Angelo ble gift 
med Mathilde og flyttet etter noen år til 
bruket Kalvehågån under Hammerseng i 
Nordre Ål. Der bodde han til sin død.

Fin utsikt også mot vest
Vi fortsetter nordover, og landskapet åpner 
seg mot vest. Like under oss ligger Stortjer-
net, et typisk gjeddevann, men det er nå 
for det meste skjult bak tett skog. Lenger 
ut går Saksumdalen nord-vestover. Helt 
ute i horisonten ser vi omformermasta på 
Kråkhugukampen i Torpa, og lenger mot 
nord ligger Skjellbreidsfjellet med toppene 
Prestkjerringa, Hindalsfjellet og Gammel-
hans. Veien passerer myrene Hauggards-
langmyra og Vottestadlangmyra, og heter 
da også Langmyrveien. Nå bærer det slakt 
utfor, og snart er vi ute på hovedveien mel-
lom Vingnes og Saksumdalen. Følg denne 
tilbake til utgangspunktet ved Pålstuen. 
Avslutningen langs hovedveien er kanskje 
litt kjedelig, men da får vi trøste oss med 
den fantastiske utsikten vi hadde på første 
del av turen. Runden er 11–12 km lang, og 
går i et område som er ukjent for de fleste. 
Turen passer for både barn og voksne. 
Den lar seg også gjennomføre med sykkel, 
men da blir det litt trilling. Noen bakker er 
nemlig for bratte til å kunne kalles ”sittapå-
bakker”.

På vest- og sørsiden 
av Lillehammer

PANORAMAVEGEN

Fra Panoramaveien mot sør. Foto: Jarle JohansenUtsikten mot Lillehammer er storslått.
Foto: Ådne Norheim

tursiden

Også mot vest er utsikten fin.
Foto: Ådne Norheim
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Ordførere og reiselivssjef ønsker 
hyttefolket hjertelig velkom-
men tilbake til sine kommuner. 
Og oppfordringen er klar: Bruk 
hytta som din base for sommer-
ferien i år.

 
AV STEIN B. OLSEN

De fire ordførerne Anette Musdalslien, 
Gausdal, Jon Halvor Midtmageli fra Øyer, 
Ingunn Trosholmen i Lillehammer, og Anita 
Ihle Steen fra Ringsaker (ikke til stede på 
bildet), samt reiselivssjef Ove Gjesdal, slår 
ut med armene som et symbol på at de 
ønsker hyttefolket hjertelig tilbake til sine 
kommuner.

Alle er enige om at det er viktig at hyt-
tefolket kommer tilbake, og at de faktisk 
bruker hytta denne sommeren.

- Ja, det er det ingen tvil om. I alle våre 
kommuner er reiselivet en stor næring, og 
hyttefolket er viktig for denne næringen. 
Og det som er så bra for alle dem som skal 
besøke oss, er at vi har så mye å tilby, nes-
ten uansett hva en ønsker å oppleve så fin-
nes det i denne regionen, sier ordførerne, 
og de skryter gjerne av hverandre. Her er 
en ikke så veldig opptatt av kommunegren-
ser, opplevelser går på tvers. 

- Hyttefolket er veldig viktige for oss. 
Vi ønsker at de skal finne seg vel til rette i 

Ringsaker, bli kjent med og utforske opp-
levelsene i nærområdet og bli like glade i 
denne vakre kommunen som vi selv er, sier 
ordføreren i Ringsaker, Anita Ihle Steen.

Maihaugen
Ordføreren i Lillehammer slår gjerne et 
slag for Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aule-
stad og sykkelturer.

- Jeg er glad i å sykle, og stisykling er 
høyt oppe på min liste. Det kombinert med 
god mat.

Til slutt drar Lillehammerordføreren seg 
pent inn igjen til sin egen kommune.

- Maihaugen er selvfølgelig et must for 
alle som bor i denne regionen og for alle 
de som kommer på besøk.  Her kan en 
tilbringe mange timer med mange forskjel-
lige opplevelser. Dronning Sonjas barn-
domshjem for å nevne noe, og for ungene 
er det både morsomt og lærerikt, sier 
Trosholmen.

Kollega Jon Halvor Midtmageli i Øyer vil 
ikke være noe dårligere, og slår mer enn 
gjerne et slag for verdensbyen Lilleham-
mer, som fortsatt har sitt småbypreg og 
den beste gågata. For ikke å glemme Lille-
putthammer og Hunderfossen Familiepark.

Men aller helst trives nok Øyers ordfø-
rer ved et av de mange fiskevannene eller 
elver som finnes i regionen.

- Jeg trives i fjellet, og med fiskestanga 
har jeg mange gode minner. Vi ligger jo 
tett på flere nasjonalparker, og her finnes 

mange 2000 meters topper, sier Midtma-
geli.

Glad for lang vinter
Gausdals ordfører Anette Musdalslien er 
glad for at vintersesongen ble lengre enn 
forventet, og har som de andre savnet 
hyttefolket. Nå gleder hun seg til en som-
mersesong som forhåpentligvis blir travel 
for mange i reiselivet. Selv gleder hun seg 
mest til turer i fjellet, og det er ting hun vil 
prioritere ekstra høyt denne sommeren.

- Jeg er glad i fjellet, og vår region er 
unik i så måte, enten du går eller sykler. 
Personlig har jeg veldig lyst til å bli bedre 
kjent med vår egen nasjonalpark Langsua. 
Der vet jeg det er mange fine turer og ste-
der som jeg har lyst til å utforske enda mer, 
og det håper jeg at flere enn meg har lyst til 
å gjøre, sier Musdalslien.

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, 
har ingen problemer med å finne tre vari-
erte og spennende opplevelser i sin egen 
kommune:

- Mjøsparken må oppleves, den inne-
holder alt fra basketballbane, til petanqu-
ebane, skatepark, lekeplass, sansehage, 
grillplass, benker og bord – i tillegg til en av 
Mjøsas kanskje aller fineste badestrender. 
Mjøsparken ligger rett ved Mjøstårnet i 
Brumunddal, så det skal være lett å finne 
fram også for den som ikke er så kjent.

 «Sommer i Prøysen» er virkelig verdt 
et besøk. Da er det yrende liv og røre ved 

Ønsker hyttefolket velkommen
- I sommer håper vi at du bruker hytta som base for sommerferien, sier reiselivssjef Ove Gjesdal, ordfører Ingunn Trosholmen,  
Lillehammer, ordfører Anette Musdalslien, Gausdal og ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli. (Foto: Stein B. Olsen) Ordfører Anita Ihle Steen fra 

Ringsaker kommune
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Tore Wold og kona 
May Britt har hytte 
på Skeikampen og er 
storfornøyde. De liker 
at Skeikampen har kort 
vei til alt, men at det 
likevel er rolig her. 

Tidligere har familien hatt hytte 
i Engerdal og på Høgevarde. 
Tore forteller at de ble tipset 
om at det var topp forhold på 
Skeikampen, og at han testet ut 
skiløypene før de bestemte seg 
for hyttekjøpet i 2015. Løypene 
var fantastiske, og Tore og May 
Britt ble overbevist. Jøra Bygg 
startet byggingen i Skei Fjell-
grend og i mars 2016 sto den 
nye hytta ferdig. 

Plass til storfamilien
Tore og kona har to voksne 
sønner og til sammen fire bar-
nebarn i alderen 0 til 7 år. Som 
pensjonister benytter Tore og 
May Britt hytta svært mye, og 
resten av familien er der både 
sommer og vinter. Det er god 
plass i den 200 kvm. store hytta 
med oppstugu, 6 soverom,  
3 bad og gjestetoalett. 

Fred og ro 
Skeikampen har flott natur, 
gode skimuligheter på vinteren 
og flotte tur- og sykkelstier i 
et fantastisk terreng resten av 
året. – Vi synes det er veldig 
hyggelig at det går sau og kyr 
tett innpå oss, og håper det vil 
vare, forteller Tore. De setter 

pris på fred og ro i naturen og 
dyrelivet, og det å kunne være 
sammen hele storfamilien. 

Mer bruk av hytta i framtiden
Det føltes rart, men nødvendig, 
å ikke kunne dra på hytta under 
koronapandemien i mars og 
april. Det var derfor etterleng-

tet å komme tilbake igjen til 
Skeikampen når hytteforbudet 
var over, og Tore forteller at det 
fortsatt var fantastiske skiløy-
per da de var der fra 20. april 
til 10. mai. – Jeg tror vi kom-
mer til å fly mindre i framtiden 
og bruke hytta enda mer nå 
enn tidligere, forteller Tore og 

avslutter med et tips: 
- Hvis du vurderer å kjøpe 

deg hytte på Skeikampen, vit at 
det er et topp familiested med 
alt som trengs. Ikke høy party-
faktor, men ro og fred. 

«Intet slår Skeikampen sommer og vinter»

husmannsplassen der Alf Prøysen vokste 
opp, med barnetime for de minste, snek-
kerverksted, teater og allsang. Kafé Julie på 
Prøysenhuset serverer nydelig mat, og en 
dag går fort i Prøysen, sier Ihle Steen. Hen-
nes siste tips er på fjellet, Kvarstadsetra.

- Setra er kjent for mange hytteeiere 
og birkebeinere. Men at gården til denne 
setra, Kvarstad Gård like utenfor Brumund-
dal, har en fantastisk koselig selvbetjent 
kafé med blant annet hjemmelaget is og 
sjokolade, det er kanskje ikke like godt 
kjent. Og når du først er der, kan du likeså 
godt ta en rundtur om Nes og Helgøya 
også, og kanskje avrunde med kaffe og ka-
ker under epletrærne på Skafferiet, smiler 
Ihle Steen.

Reiselivssjef Ove Gjesdal har lyttet og 
nikket til ordførernes tanker om somme-
ren, og som innflytter fra Bergen er det 
kanskje greit at vi tar ham til slutt.

Derfor skal du velge hytta som base
- Lillehammer og Gudbrandsdalen er Nor-
ges største hytteregion. I år er det året du 
skal velge hytta som din base, for som du 
kanskje vet: Gudbrandsdalen er en reise i 
hjertet av Norge.

Her kan du få et unikt innblikk i norsk 

historie og kultur, og du får oppleve «det 
norskeste av det norske» i din sommer-
ferie. Gudbrandsdalen ligger i hjertet av 
Norge med kort avstand til Langsua Na-
sjonalpark og Rondane, og byr på storslått 
natur, små bygder og gamle tradisjoner. 
Her ligger noen av Norges flotteste fjellom-
råder og flere av landets triveligste byer, 
som sjarmerende Lillehammer sentrum. 
Vi er regionen med de store opplevelsene 
og de små avstandene, sier Gjesdal uten å 
trekke pusten en eneste gang.

- Men sommeren 2020 blir litt annerle-
des?

- Det blir den, men ikke så annerledes. 
Vi har gjort tilpasninger og justeringer. Alt 
er åpent, alt er trygt og sikkert. Og kanskje 
er denne sommeren endelig den somme-
ren du kan gjøre noe litt annerledes, ting 
du har drømt om, men aldri fått gjort. 

Da er det bare å ønske god sommer til 
hyttefolket!

De håper på en god sommer med mange hyttefolk. 
(Foto: Stein B. Olsen)
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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.

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
MMaaii--jjuunnii::  MMaann--ffrree..  0099--2200
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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TEKST: STEIN B. OLSEN  
FOTO: MORTEN LIEBE

Langsua er fjellområdet mellom 
Valdres og Gausdal. Det samme 
området blir også omtalt som 
«Huldreheimen», «Jotunheim-
ens forgård» og «Gausdal 
Vestfjell». Langsua nasjonalpark 
ligger i dette området, og ble 
opprettet i 2011 gjennom en 
betydelig utvidelse av Orm-
tjernkampen nasjonalpark som 
den gangen var landets minste 
nasjonalpark.

Her kan du vandre i et vid-
strakt familievennlig lavfjells-
landskap. Her møtes frodig 
bjørkeskog, gammel barskog, 
bølgende vidder og mang-
foldig våtmark. Terrenget er 
mildt, men byr på spennende 
toppturer med vidt utsyn. 
Fjellene Skaget (1685 m.o.h.) 
og Langsua (1553 m.o.h.) er 

markerte landemerker som byr 
på storslagen utsikt. 

Kittilbu en naturlig start
-  Jeg vil si at Kittilbu er et natur-
lig og fint startsted før ferden 
går videre enten med bil, sykkel 
eller på beina. Vi har stinettet til 
DNT, og det er godt merket. I til-
legg er jo Kittilbu en opplevelse i 
seg sjøl, forteller Liebe.

Tar du bil eller sykkel, kan du 
følge vassdraget hele veien, og 
endestajon med bil er Liomse-
tra. Hele veien her er det rikelig 
med muligheter for fiske, kano 
og kajakk for dem som ønsker 
det.

- Muligheter for en dukkert 
også?

- Å, ja. Badetemperaturen 
kan jeg jo ikke garantere, men 
at det er flotte steder er det 
ingen tvil om. Vi har faktisk egen 
sandstrand, som ligger like etter 

bommen ved Holsbru. Langs 
veien her finner du også flere 
campingplasser som er tilret-
telagt for både campingvogn og 
telt. Mange av våre gjester har 
sine favorittplasser, men det er 
fortsatt mer enn nok med plass. 
Det vi også ser er at mange av  
dem som går fotturer har med 
seg egne telt, og de får så av-
gjort en spesiell opplevelse, sier 
Liebe.

Det er mange topper i 
området på mellom 1100 og 
1400 meter, og felles for disse 
er at de gir en fantastisk utsikt, 
og oppfattes ikke som spesielt 
krevende å nå.

- Toppturer er veldig popu-
lært, og de toppene vi har, er 
godt merket i hele nasjonalpar-
ken. Området har et  gjestmildt 
terreng. Flott for barnefamilier, 
sier Liebe som gjerne anbefaler 
en tur til Nordre Sulihøgda.

Innerst i veien og siste stop-
pested med bil ligger Liomse-
ter, som er ei betjent hytte i 
DNT regi. Dette er også et fint 
utgangspunkt for både korte og 
lange turer.

Vakkert, men hvorfor så 
ukjent?
- Tja, si det, fra gammelt av var 
Gausdal Vestfjell godt kjent for 

gode fiskevann og ørretfiske. 
Slik er det fortsatt. Vi har både 
Jotunheimen og Rondane ikke 
langt unna, og vi har ikke så 
mange brukere som de. Vi er 
nok ikke helt oppdaget ennå, 
kanskje denne sommeren blir 
annerledes. Vi har plass nok, 
og mange opplevelser å by på, 
mener Liebe.

Hva er din favoritt?
- Å, det er mange, men jeg er 
veldig opptatt av vann og trives 
godt i kano eller kajakk. Det 
kryr av perler langs Dokkvatnet 
og de mange sideelvene. Her 
er det mange plasser å slå seg 
ned, og kort veg fra veien. Bare 
husk at du ikke kjører bilen ut 
av veien og ned til vannet, men 
bruker de parkeringsplassene 
som er langs veien, sier Liebe 
og tar også med Ormtjern-
kampen som en obligatorisk 
opplevelse og tur hvis du tar 
turen til Langsua.

- Husk at det er flere mulig-
heter til å komme seg hit. Nå 
har vi snakket mye om å starte 
på Kittilbu. Du kan også kjøre 
til Svatsum, og derfra inn til 
Revsjøen. Der er det magisk, 
sier Morten Liebe.

- Vi er nok fortsatt en ukjent perle
NASJONALPARKFORVALTER MORTEN LIEBE

• FAKTA LANGSUA:
Vernet: 11. mars 2011. Utvidelse av gamle Ormtjernkampen 
nasjonalpark (1698)  
Vernet areal: 5731 km2  
Beliggenhet: Øystre Slidre kommune, Nord-Aurdal kom-
mune, Nordre Land kommune, Gausdal kommune, Sør-Fron 
kommune og Nord-Fron kommune.  
Verneformål: Området er vernet for å ta vare på et stort og 
villmarkspreget lavfjellslandskap, med viktige leveområder 
for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter, kulturminner og 
særpregede kvartærgeologiske forekomster.

På vei til Langsuas høyeste topp Skaget (1685 m.o.h.). På vei opp til Ormtjønnkampen (1128 m.o.h.) gjennom gammel naturskog.

Få kjenner Langsua Nasjonalpark bedre enn  
Morten Liebe. Han er nasjonalparkforvalter,  
og denne sommeren håper han på mye besøk,  
for som han sier, er dette fortsatt en ukjent  
perle for mange.

Morten Liebe er nasjonalparkforvalter i Langsua.  Foto privat.



AV STEIN B. OLSEN

Vidsyn blir Hafjells nye restaurant. Utsikten 
er fantastisk, hele Gudbrandsdalen ligger 
for ens føtter der en skuer utover fra byg-
get som ligger like under Hafjelltoppen. 
Dette blir et signalbygg, noe å være stolt 
over. Som bygger opp under den lokale 
stoltheten i skibygda. Ideen er riktignok 
hentet fra skisteder i Mellom-Europa, men 
utover det er det en stor porsjon lokal 
stolthet. Byggherre er Pass Bygg, hjemme-
hørende litt lenger nede i lia. Driver av 
restauranten blir Nermo Hotell med sine 
lange tradisjoner og fokus på god og kort-
reist mat.

- Det blir flott, ikke sant? Odd Stensrud 
skuer utover, ned på Gaiastova og over 
mot Ilsetra. Rett bak bygningen ser en 
toppstasjonen på stolheisen. 

Tatt tid
- Det var på en tur til Dolomit-
tene at vi kom over en restau-
rant på et fjellpass der nede 
som vi mente ville passe per-
fekt inn. Lagt inn i terrenget, 
ikke for høyt, og med den beste 
utsikten som finnes i fjellet. 
Mye glass og et stort uteom-
råde, og slik blir det her. Vi skal 
bygge en veranda på rundt 400 
kvm. Vi har også bygget den slik 
at det vil være mulig med ute- 
servering på taket, og da blir 
opplevelsen enda råere. Grun-
nflaten er på ca. 800 kvm, og 

da blir det også egen avdeling for middags-
servering på kveldstid, en litt finere restau-
rant. På motsatt side inn mot bakken blir 
hoveddelen, samt afterski. Vi regner med 
et sted mellom 250 og 300 sitteplasser 
inne. I tillegg er det et topp moderne kjøk-
ken med stor kapasitet, sier Stensrud.

Ny stolheis?
- Det er jo tanker om å bygge en ny stolheis 
ganske snart, en ny moderne heis som vil 
gå rett forbi. Restauranten ligger høyt nok i 
terrenget til å nå turområdene, både lang-
renn om vinteren og fotturer på sommer-
en. I tillegg sklir du tilbake til alle hytteom-
rådene etter at heisen har stengt.

- Vi har jobbet mye med å få plassert 
bygget akkurat her. Det har vært en krev-
ende prosess i forhold til Statskog, Øyer 
kommune og reguleringen av området, 

men dette er den riktige beliggenheten. 
Dette, ikke minst med tanke på helårsdrift, 
dag som kveld. Sommer og høst i tillegg til 
vanlig vinterdrift, sier Stensrud.

Å få på plass et slikt tilbud er viktig for 
hele Hafjell. Å skape noe i fjellet 
som forsterker totalopplevel-
sen. Det har vært viktig for oss 
å få flere serveringstilbud og 
løfte det totale mattilbudet. Det 
gjør vi med dette.

Videre er vi glade for å ha 
Nermo Hotell på laget. Konsep-
tet de har presentert er veldig 
spennende og riktig både med 
henhold til meny og åpningsti-
der. Og selvfølgelig er vi spente 
på hvordan dette vil bli mottatt 
når vi åpner senere i høst, 
avslutter Stensrud.

TEKST: STEIN B. OLSEN

Stein Plukkerud har vært ute 
en vinterdag før, og nå er det 
fokus på infrastrukturen som 
må på plass for framtidige lei-
lighetsbygg og hytter. En inves-
tering som normalt gjøres et-
ter at hyttetomt eller leilighet 
er solgt. Nå er det utbyggeren 
selv som forskutterer denne 
investeringen. Både for å holde 
folk i arbeid og ikke minst for 
å være klare med byggeklare 
tomter når salget starter igjen. 

Og skal vi tro Stein Plukkerud 
er det bevegelse i markedet.

– Vi fattet vedtak om å 
fortsette investeringstakten, 
selv om vi venter redusert 
etterspørsel etter nye hytter. 
Interessen både for hyttetom-
ter og ikke minst leiligheter er 
så avgjort tilstede. Dette skal 
vi greie, slik vi også gjorde det 
i 2008, sier Plukkerud. Så langt 
er det planer om investeringer 
for rundt 170 millioner.

– Det koster, men vi gjør alt 
for å holde ansatte i arbeid. 

Som en stor aktør i regionen, 
har vi et betydelig samfunns-
ansvar for å bidra til å holde 
folk i arbeid når en krise opp-
står. Salget av hytter har heller 
ikke stoppet opp, men det er 
en annen salgstakt. Det fører 

til at vi må ta andre jobber enn 
våre egne prosjekter i Hafjell, 
for å kunne opprettholde pro-
duksjonen, sier Plukkerud.

- Vi holder investeringstakten, og skal 
være klar med nye prosjekter når mar-
kedet er tilbake, sier Stein Plukkerud i 
Mosetertoppen Hafjell AS. 
Foto: Stein B. Olsen
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Kjører på med investeringer

Vidsyn på toppen av Hafjell

Utbyggerne i Hafjell og Mosetertoppen kjører på 
med nye investeringer. De skal være klare når 
hyttemarkedet igjen løsner. Den samme medisi-
nen ble brukt med suksess ved finanskrisen for  
10 år siden. 

Fortsatt er det stor aktivitet på Mose-
tertoppen. 
Foto: Stein B. Olsen

Odd Stensrud foran Hafjells nye serveringssted Vidsyn på toppen av Hafjell. 
Foto: Stein B. Olsen

Store vinduer og flott utsikt. Foto: Stein B. Olsen

Noen ganger er det lov å slå litt på stortromma og være ekstra 
stolt. Det kan sjefen i Hafjell, Odd Stensrud, være når han viser oss 
Vidsyn på toppen av Hafjell.

Tegning slik det blir. Foto: Arkitekt Streken
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- Her råder stillheten, og natur- 
en kvitrer, det være seg en tårn- 
falk eller musvåk som passerer, 
eller en ungrev som viser inter-
esse. Dette, omgitt av et stort 
botanisk mangfold - det gir 
inspirasjon, forteller Egil Torin 
Næsheim som driver galleriet 
sammen med sin kone Ellen 
Sofie Næsheim.

Utstillingskonseptet er 
bredt. Galleriet viser malerier, 
grafikk og eventyrillustrasjoner. 
Videre byr andre etasje på tek-
stiler i form av blant annet klær, 
vesker, luer og puter. Et lydsatt 
tredimensjonalt tablå viser og 
forteller eventyr fra bygda.

Utendørs er den gammel-

dagse bakerovnen i bruk hver 
søndag, hvor ferske bondebrød 
er populære.

Gjestene tar seg ofte god 
tid. Mellom inntrykkene kan 
man innta skomakerlapper 
med kaffe, ute eller inne i peise-
stua.

Botanisk byr hagene på stor 
variasjonsbredde til glede for 
mange. 

Grupper kan bli vist inn i 
husmannsstua fra 1734, som er 
helt autentisk fra tiden, krydret 
med historier fra de siste dri-
vernes tøffe tilværelse. 

Skomakerstuen var opprin-
nelig ett av flere husmanns-
bruk under gården Nordgard 

Aulstad. Navnet gir et signal 
om at skomakervirksomhet har 
vært en attåtnæring til bruket 
en gang i tida. Den lille plassen 
lå øde i 20 år, før Ellen Sofie og 
Egil Torin ble eiere av stedet. 
Egil Torins interesse for å redde 
mer av vår kulturarv, har ført 
til at flere mindre tømmerbyg-
ninger er gjenreist på eiendom-
men. 

- Vi har gleden av å ta imot 
besøkende fra hele landet, og 
mange stamgjester er fra nær-
området. Mange nasjonaliteter 

har også funnet veien opp i lia. 
Et morsomt minne var mor-
genen da tre ungdommer fra 
New York kom, og hvor det én 
time etter ankom  4 personer 
fra New Zealand. Dette er ikke 
dagligdags, men hyggelig, sier 
ekteparet Næsheim leende.

De mottok Gausdal kommu-
nes kulturpris i 2012.

Galleri Skomakerstuen 
markerer 20-årsjubileum
I sommer runder galleriet 20 år og markerer dette 
med en jubileumsutstilling. Det å drive sommer-
galleri høyt oppe i lia i Olstadgrenda i Vestre 
Gausdal, i et historisk miljø, beliggende i området 
mellom kulturlandskap og urskog, gir en ekstra 
klangbunn.
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Det skjer… i Gausdal 

Elgtårnet 
Elgtårnet i Espedalen ble bygd i 2016, og ligger ved Ramstjern. 
Det er 12 meter høyt og gir en luftig utsikt. Sengene er bygget inn 
i vinduskarnappene, og kanskje får du se elger lunte forbi. Her er 
det overnattingskapasitet til 6 personer, og det er vedovn med ko-
kemuligheter. Ellers er det bålpanne for matlaging ved båtnaustet 
nede ved Ramstjern, 5 minutters gange fra tårnet. 

Glamping ved Espedalsvannet
I Espedalen kan du overnatte i et 24 kvm stort luksustelt med 
vindu i taket og i front med utsikt til stjernehimmelen, over fjellet 
og Espedalsvannet. Innredet med alt du trenger for å bare nyte et 
opphold i fjellheimen. Morgenbadet kan tas 3 meter fra døra. Do-
men er utstyrt med ferdige oppredde senger, håndklær, toalett-
rom (dusj på hotellet), kjøleboks, steketakke og bålplass. Kano, båt 
og sykler er inkludert i prisen. Det er også muligheter for å bestille 
egen kokk til å lage middag eller spise på Strand Fjellstue.

Sykling
Skeikampen er kjent som et av Norges beste steder for stisykling i 
høyfjellet og fin familievennlig tursykling på trivelige seterveier.
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Espedalen Aktiv Fritid
Laila og Bengt var tidligere vertskap på Espedalen Fjellstue, og 
ble så begeistret for Espedalen at de fortsatte med egen bedrift 
i samme område. De tilbyr opplevelser i Espedalen, Langsua og 
Gudbrandsdalen for grupper og familier. De har i tillegg utleie av 
fjellski, truger, kano og kajakk. De arrangerer også kick off med et 
bredt utvalg av aktiviteter.

Terrengsykkelskole
I år igjen arrangeres Merida Terrengsykkelskole 21.-26. juni på 
Skeikampen. Skolen passer for gutter og jenter i alderen 11-17 år 
uansett ferdigheter. Mestvinnende kvinnelige terrengsyklist Gunn-
Rita Dahle Flesjå er med som instruktør hele uken, samt hennes 
trener Kenneth Flesjå.

Skeikampen rundt
En flott vandretur som er 8 km lang og egner seg spesielt for 
barnefamilier. Turen viser fram de forskjellige naturtypene Skei-
kampen har å by på. Turen passer for de fleste. Stien "Skeikampen 
Rundt" er ca. 8 km lang, i lett stigende terreng. Turen ta 2-3 timer. 
Løypa vil vise fram Skei fra flere sider, fra skog og snaufjell, til det 
høyeste punktet med utsikt mot fjellheimen rundt deg. Her ser 
du Jotunheimen langt borte i nordvest, og Rondane i nord. 

Skeikampen Opp og Gausdalsmessa
arrangeres 3. oktober. Skeikampen Opp passer for hele familien, 
og fra den roligste mosjonist, til den sprekeste konkurranseløper. 

Gausdalsmessa er en utendørsmesse med boder og aktiviteter 
fra Segalstad Seter opp mot det tidligere velkomstsenteret og er 
åpen kl. 10-16.

Hagevandring og maleriutstilling
På Volden Gård i Svingvoll 
har det vært åpen gård 
med hagevandring på 
torsdager hver sommer si-
den 2005. Her kan du van-
dre rundt i et stort utvalg 
av både vanlige og sjeldne 
sorter som er tilpasset 
vårt innlandsklima. Du får 
god veiledning av Rita og 
Simen Volden om du har 
spørsmål om planting og 
hage generelt.  

Nytt i år er at Ingrid 
Kornkveen Granlien har 

maleriutstilling med salg 
av sine malerier med 
natur- og husdyrmoti-
ver. Ustillingen i Galleri 
Eldhus er åpen samtidig 
med hagevandringen 
torsdager kl. 18-20 fram 
til september. Servering 
av kaffe og sveler. Du 
finner dem i Vollaveien 
11 i Svingvoll.

Aulestad 
Grunnet smittevern er selve hjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson 
stengt for omvisning og besøk i sommer. Men det blir aktivite-
ter på tunet og rundt omkring på gården, og barna får sitt eget 
«tivoli» i låven. På låven på Aulestad viser de også frem den nye 
utstillingen «Det volder litt rabalder», som handler om Bjørn-
sons liv og litteratur. Prisene på inngangsbilletten er redusert 
i sommer. Endringer kan komme hvis retningslinjer fra helse-
myndighetene endrer seg.

Dikterportalen
Dikterportalen ved Aulestad skal selges. Gausdal kommune har i nærmere 10 år eid og driftet billettkontor og turistinformasjon ved 
det nasjonale dikterhjemmet. Det er gjort i samarbeid med Stiftelsen Lillehammer Museum. 

Det gjenstår å se hva bygget vil bli brukt til.

Ti på topp Gausdal
går også i år. Man kan velge mellom bedriftsklasse, venneklasse, 
familieklasse eller individuell klasse.
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Foto: Lillehammer Spa
Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler/restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke.

Blant annet er det flere bedrifter som har forhåndsbooking.

Kittilbu Utmarksmuseum
Kittilbu er besøkssenter for Langsua Nasjonalpark. Til sommeren 
kan du planlegge turen på en 3-diménsjonal landskapsmodell og 
få informasjon og tips om turer, historie, fiske og overnatting. 

I juli og august arrangeres det spennende tematurer om flora, 
fauna og klima. Hver søndag serveres seterlunsj på Volden seter, 
hvor det er seteruker i juli. Nytt av året er flere kurs der du kan 
friske opp kunnskap eller lære noe helt nytt. 

Seterrunden på Skeikampen
er en fin og barnevennlig tur på grusveg i variert terreng. Turen 
starter ved Velkomstsenteret og tar deg vestover langs Peer 
Gyntvegen i stigende terreng. Sving høyre mot Fjellkirka og følg 
Myresetervegen gjennom alpinanlegget over til Torsdalsvegen. 
Hold høyre på Torsdalsvegen og gå rett fram gjennom grinda ved 
Skei Seter. Husk å lukke grinda etter deg. Sving høyre når du kom-
mer ned til driving range og følg denne tilbake til start.

Golf
På Skeikampen kan du spille golf på 18 hulls bane med naturgree-
ner opp til 860 meter over havet. Dette er Nordens høyest belig-
gende golfbane i høyfjellet.

Det er høy kvalitet på banen og gresset vokser godt. Den er 
lokalisert i vakkert seterlandskap og i gåavstand fra alle overnat-
tingsbedriftene på Skeikampen.

Skei Golf tilbyr et pakketilbud for nybegynnere som inkluderer 
Kurset “veien til golf”, medlemskap og fritt spill på banen hele 
sesongen. 

Skei-trimmen
Skei-trimmen ble arrangert for første gang i 2019 med 5 turer, og 
fortsetter i sommer med nye turer og topper. Skei-trimmen kjøpes 
på Joker Skeikampen, Thon hotell Skeikampen eller hos Skeikam-
pen Booking. Utfylte trimkort leveres eller sendes til Skeikampen 
Booking og du er med i trekningen av fine premier.

Utstilling på Myresetra 
(Skei-In)
Billedkunstner Eva Willix, har 
med seg to gjesteutstillere. Nina 
Seeberg med brukskunst og stas-
votter, og Ellen Larsson fra Hett 
Glass med glasskunst. 
Utstillingen varer fra 8. august 
t.o.m. lørdag 15. august. 

Kirkene i Gausdal
Gausdal kommune har 6 kirker. Hovedkirken ligger i Østre Gaus-
dal, og er bygd i stein. Det er også Follebu kirke. Begge disse er 
bygd ca. år 1250. Svatsum kirke er en åttekantet laftet kirke fra 
1726, mens Vestre Gausdal kirke ble bygd i 1784. Aulstad kirke i 
Olstadgrenda ble satt opp i 1864. Skei fjellkirke ble innviet i 2001, 
og dronning Margrethe har laget altertavlen.

Fjelltur med barna til Ormtjernkampen
Bli med på fjelltur til det som før var Norges minste nasjonalpark, 
men som nå er en del av Langsua nasjonalpark. Barnas Turlag 
DNT Lillehammer arrangerer fellestur til Ormtjernkampen  
13. september. Oppmøte på Ormtjernssetra i Gausdal Vestfjell  
kl. 11  – ingen påmelding. Utstyr: Turklær- og sko etter vær, sit-
teunderlag og matpakke. 

Peer Gynt Vegen
Peer Gynt Vegen tar deg inn i Peer Gynts rike i vakker natur. Første 
del går fra Skeikampen i Gausdal til Gålå i Sør-Fron. Andre del går 
fra Fefor til Dalseter i Espedalen. Peer Gynt Vegen er 60 km lang og 
er høyfjellets hovedvei gjennom Gudbrandsdalen sommertid. 
Ved utsiktspunkt/tavle på Listulhøgda 1053 m.o.h. er det utsikt til 
bl.a. Jotunheimen og Rondane. Det er flere serverings- og overnat-
tingssteder langs veien.

Det er fire bommer på Peer Gynt Vegen. Ved Skeikampen og 
på Gålå er det automatbommer hvor man betaler med kontanter 
eller kredittkort. Ved Fefor og i Espedalen er det selvbetjente ma-
nuelle bommer. Her må du betale med kontanter.
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Alltid det nyeste for de 
gode opplevelsene fra 
SWIX, Ulvang, TOKO, 
Lundhags og Helsport!

Egen outlet, kaffebar og 
lademuligheter for el-bil.

Are you looking for 
the latest innovations 
for great outdoor 
experiences?

Check out our store and Outlet, or 
just grab a cup of excellent coffee.

BELIGGENHET 
LOCATION
Blåswixvegen 5, 
2624 Lillehammer.

MANDAG - ONSDAG
MONDAY-WEDNESDAY

10 - 17
TORSDAG - FREDAG
THURSDAY - FRIDAY

10 - 20
LØRDAG

SATURDAY

10 - 16

Os Trekultur AS
2550 Os i Østerdalen
Tlf: 62 49 92 20 

FINN MER INSPIRASJON PÅ WWW.OSTREKULTUR.NO

Følg oss på 
Facebook & Instagram

Ekte håndverk fra Røros-traktene

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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Det skjer… i Øyer 

Hundekjøring ved Hornsjø
Sjusjøen Husky Tours arrangerer hundekjøring med vogner ved 
Hornsjø i sommer. Turene starter opp ved fjellcampingen ved 
vannet og kjører på den gamle seterveien. Så avsluttes turen ved 
fjellcampingen med bål, pinnebrød og kaffe. 

Stavsmartn
Stavsmartn planlegges gjennomført 23.-25. oktober. Arrangør 
opplyser om at de holder seg oppdatert på FHIs og regjeringens 
regler rundt arrangementer. Følg med på Stavsmartn sin hjem-
meside som vil komme med nye oppdateringer rundt hvordan 
Stavsmartn 2020 kan gjennomføres. 

Lilleputthammer i sommer
Det blir regulert innslipp og et makstak pr. dag på antall gjester  
i sommer. Bestill online og sikre deg inngang til Lilleputthammer. 
Lilleputthammer er den eneste familieparken i Norge spesielt 
tilrettelagt for barn mellom 0 og 8 år. Her er det trygt og fint for 
barna.

Barna kan kjøre tog, biler, båter, karusell, pariserhjul, berg- og 
dalbane eller suse ned i Olas froskehopp. Her er også klatretårn, 
hinderløype, hoppepute og trampoliner. Inne i husene kan barna 
tegne, bygge, leke eller gå på kino. 

Stavsplassen
Havrebua på Stavsplassen har fått nytt moderne kjøkken som kan 
leies ut til interesserte for produksjon av mat, fra én dag til lengre 
perioder.

Kjøp fiskekort, jaktkort og lei hytte online.
Øyer fjellstyre har vedtatt å utvide treningsperioden for fugle- og 
harehunder i de to treningsfeltene i statsallmenningen. Samtidig 
er det foreslått å ikke åpne for fuglejakt i treningsfeltet ved Hitfjel-
let (avgrenset av Hitvegen - Lie Hornsjøvegen - Døblervegen - Pel-
levegen).

Elgsafari
Øyerfjellet er kjent for sin solide bestand med elg. Ved midnatts-
tider arrangerer Discover Nature Norway elgsafari der deltakerne 
kan studere og fotografere elgen i sitt naturlige leveområde. Her 
kan deltakerne lære dyret å kjenne på god avstand. De må ikke 
forstyrres. Dette er en lett tur som alle kan delta på – veien forla-
tes ikke. Som en tilpasning til koronasituasjonen kjører deltakerne 
egne biler. Nødvendig avstand ved stopp holdes i hht. myndighe-
tenes anvisninger. Deltakerne bruker fortrinnsvis egne kikkerter.

RECO-ringen med utlevering i Hafjell
Her kan du bestille varer fra produsenter i området og hente forhåndsbestilte varer til annonsert utleveringsdag, på parkeringsplas-
sen ved Kiwi i Øyer. Formålet med gruppen «Reko-ringen Hafjell» er å fungere som en kontaktplattform mellom forbrukere og lokale 
produsenter i området, uten mellomledd. Søk på «Reko-ringen Hafjell» på Facebook og meld deg inn, så ser du hva du kan bestille og 
når du kan hente varene. 
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Sommerbutikk på bringebærgården Moe
I 2020 åpner gårdsbutikken lørdag 11. juli med mange produkter 
laget av gårdens bringebær. Butikken er Øyers egen lokalmatbu-
tikk med mye godt fra bønder i Mat fra Øyerfjellet og Gudbrands-
dalsmat. Her selges både ost, kjøtt, grønnsaker og ulike lokale 
spesialiteter. De første bringebærene kommer vanligvis i slutten 
av juli. Mellom de fire stabburene, som er fra slutten av 1700-tal-
let, serveres det blant annet bringebærsorbet på varme sommer-
dager. I campingvogna (fra 1972!) kvernes det kaffe, stekes vafler 
og lages bringebærsmoothie. 

Hafjell Bike Park
Hafjell Bike Park åpner 4. juli. Hafjell Bike Park er ledende i Norge 
på heisbasert sykling, med 18 løyper fra grønn til svart vanske-
lighetsgrad fordelt på til sammen 25 km. Downhillsykling er en 
spennende aktivitet som passer for alle som kan sykle på en vanlig 
sykkel. Løypene er tilpasset alle, fra helt nybegynner til drevne 
syklister. 

I tillegg til downhillsykling har Hafjell mange muligheter for syk-
ling på Øyerfjellet. Gondolen tar deg med opp til et eldorado av 
stier og grusveger. Det er også mulig å leie sykler av alle typer.

Hafjell Bikefest 2020
Hafjell Bikefest arrangeres etter planen 30. juli – 2. august. Det vil 
bli konkurranser, konsert, videoshow med mer. 
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Hafjell sykkelskole
Det holdes introkurs for nybegynnere med start på toppen av gon-
dolen hver dag sykkelparken er åpen. Kurset varer i 60 minutter, 
og det gir deg en god innføring i downhillsykling. For at du skal 
føle deg trygg gir instruktører innføring blant i annet hva man bør 
tenke på når man sykler downhill, hvordan man skal stå på syk-
kelen, hvilke løyper man bør begynne med, og hvordan man går 
på heisene med sykkel. 

13 TREFFET 2020
13 treffet er planlagt gjennomført fra fredag 28. august til søndag 
30. august.  
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Hafjell Lekeland
Her er det 900 m2 å boltre seg på, så selv om det blir satt begrens-
ninger på antall personer per m2 i sommer vil det uansett være 
plass til mange. 

De stengte ukene i vår er benyttet til å gi Lekeland et ansikts-
løft. Når Hafjell Lekeland åpner igjen 18. juni, vil det være med nye 
tilpassede rutiner, slik at det er trygt for både gjester og ansatt 
e. Det blir satt makstak på antall gjester som kan oppholde seg 
samtidig i lekelandet på grunn av smittevernshensyn.
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Øyer Statsallmenning
Øyer statsallmenning er på ca. 430 000 dekar, og utgjør to tred-
jedeler av arealet i kommunen. Allmenningen omfatter deler av 
fjellområdene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Allmennin-
gen grenser mot Ringebu i nord, Stor-Elvdal i øst og Ringsaker/Lil-
lehammer i sør. I vest går grensa mot de private grunneierlagene 
på østsiden av Lågen i Øyer.

Høyde over havet varierer fra 700 moh. i søre delen av Åstda-
len til 1232 moh. på Eldåhøgda, som er det høyeste punktet i Øyer 
kommune.

Kokken Tor har flyttet hjem til Øyer
Mesterkokken Tor Jørgen Kramprud Arnesen har vendt hjem til røttene i Øyer. De siste årene har han flydd kloden rundt med 
showpregede kokkeopplevelser i regi av The Flying Culinary Circus. Nå satser han på lokalmat i Øyer. Snart blir det catering og egne 
matkvelder på Kramprud. Kokken Tors matkasse med selskapsmat er dessuten under planlegging.

Stolpejakten i Øyer 
er et samarbeid mellom ØTI Håndball, Øyer kommune og næ-
ringslivet i kommunen.

Startskuddet går 20. juni og minimum 30 stolper blir plas-
sert ut i Øyer sentrum og Hafjell.

Papirkart finner du  på Øyer Rådhus, BUA Øyer, Øyer folke-
bibliotek, hos hotellene og i Hafjell.
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Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler/restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke.
Blant annet er det flere bedrifter som har forhåndsbooking.

Energisenteret
holder åpent i hele sommer. Ønsker du å ta med barna eller bar-
nebarna dine til et vitensenter hvor leken står i sentrum? Her kan 
du lære om energi, elektrisitet, elsikkerhet, klima og miljø.

Det er populære installasjoner som Vannfallet, hvor du kan leke 
med vann og lære 
om vannkraft. 
Eller Blindebukk 
hvor du skal finne 
veien i stummen-
de mørke ved å 
følge naturlydene. 
Du kan også leke 
med været og 
lære om ulike 
værfenomen. I 
Energitårnet må 
du bruke din 
egen energi til å 
få kula til toppen. 
Eller hva med 
en hårreisende 
opplevelse? Van 
der Graaff-ge-
neratoren løfter 
garantert sveisen 
din til nye høyder, 
og du kan besøke et virtuelt grisefjøs i Elsikkerhet i landbruket. I 
juli inviteres til fysikkshow når senteret feirer 30 år.

Energisenteret ligger innerst i Hunderfossen Eventyrpark.

Lei et fotoskjul for fotografering av dyr
Discover Nature Norway leier ut fotoskjul for en eller flere  
dager i Øyerfjellet. Her kan dyr og fugler fotograferes i sitt natur-
lige habitat, ca. 800 - 900 moh. I skjulet er det plass til én  
eller to personer. Det er plassert i kanten av et stort åpent våt- 
marksområde eller en åpen eng hvor elgen beiter daglig. 
I våtmarksområdet kan det også fotograferes trane, myrhauk, jor-
dugle, fjellvåk, tårnfalk og rev. Over enga ferdes rådyr, hare og rev. 
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arrangementoversikt
 gausdal   lillehammer   øyer   ringsaker

JUNI
15.6.-
15.8.

Lillehammer Sommeråpent på Norsk vegmuseum

20. Skeikampen St.Hansmarked. Segalstad Seter Café
20. Skeikampen Midnattsturneringen. Skei Golf
21.-26. Skeikampen Merida sykkelskole for barn
21.-27. Svingvoll Rideleir, Stall Kankerud rideskole
23. Mesnali St.Hansfeiring på Camp Sjusjøen
23. Øyer Kveldstur til Øyers vestside. Smedpersetra 

DNT Lillehammer
25. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
27. Prøva-Djupslia Fjellmars. DNT Lillehammer
27. Follebu Sommerfest mæ G-35. 7null4 Bar og scene
27. Lillehammer SideTrack på Eftasbluesen 

Lillehammer Mikrobryggeri
28. Espedalen Gudstjeneste. Espedalen fjellkirke

JULI
1.7.-9.8. Rudshøgda Sommer i Prøysen.  

Prøysenhuset - www.proysenhuset.no
2. Lillehammer Nattåpent Lillehammer sentrum
2. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
4. Hafjell Sesongåpning Hafjell Bike Park
5. Rudshøgda Anita Skorgan. Prøysentunet (www.proysenhuset.no)
6. Tingnes Guidet kajakktur med Infoteket
9. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
11. Helgøya Hilde Selvikvåg, konsert. Helgøya Klatrepark
11. Skeikampen Blåne Hytter Mixed Double. Skei Golf
12. Espedalen Gudstjeneste. Espedalen fjellkirke
12. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
15.-19. Sjusjøen Sommerfestuka 2020. Sjusjøen fjellkirke
16. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
17. Furnes Up on the ranch Americana-weekend. Røsbak Lille
22. Skeikampen Barne- og ungdomsturnering. Skei Golf
23. Rudshøgda Konsert, Knut Anders Sørum.  

Prøysentunet (www.proysenhuset.no)
23. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
25. Lillehammer Erika Baier & The Business på Eftasbluesen.  

Lillehammer Mikrobryggeri
26. Espedalen Gudstjeneste. Espedalen fjellkirke
26. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
30. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
30. Sjusjøen Kveldstur Rømåsmyra - Natrudstilfjellet.  

DNT Lillehammer
30.7.-
2.8.

Hafjell Hafjell Bikefest 2020

august
1. Skeikampen Knickersturneringen. Skei Golf

2. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
6. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
8. Skeikampen Fjellandsbyen Open. Skei Golf
8. Lillehammer Erik Harstad & The Buzz Brothers. 

Lillehammer Mikrobryggeri
8.-15. Skei Utstilling, Eva Willix. Myresetra
9. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
13. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
16. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
18. Moelv Kurs; Etablering av blomstereng.  

Norges grønne fagskole - Vea
20. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
21.-23. Ringsaker, 

Lillehammer 
m.m.

Tour of Mjøsa. Etappeløp

22. Skei Tur til Knutshola, Kyrakampen. 
Barnas Turlag Lillehammer

22. Skeikampen Klubbmesterskap 2020. Skei Golf
23. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
27. Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
28.-30. Tretten 13-treffet 2020. Stavsplassen
29. Sjusjøen Over toppene på Sjusjøen. DNT Lillehammer
29.-30. Helgøya Huldra på Helgøya - et vandreteater.  

Helgøya Klatrepark
30. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke

SEptember
3 . Svingvoll Hagevandring og maleriutstilling. Salg av stauder, 

liljer og malerier. Volden Gårdshage
5. Lillehammer Birbeinerløpet
5. Pellestova 7-fjellsturen Lillehammer 2020
5. Lillehammer Karius og Baktus. Maihaugsalen
5. Brumunddal Håp og drømmer - en akustisk hyllest til Bruce 

Springsteen. Frøken Pimpernell
5. Skeikampen Thon & Audi Hole in One, 25-årsjubileumsturnering. 

Skei Golf
5. Follebu Countryfest mæ Grøftekarene. 7null4 Bar og scene
6. Nordseter Kom deg ut-dagen ved Nevelvann.  

Barnas Turlag Lillehammer
6. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
12. Lillehammer Bjørn Eidsvåg & Sigvart Dagsland med band.  

Maihaugsalen
12.9.-
24.1.21

Lillehammer Utstilling: Nancy Spero. Lillehammer Kunstmuseum

13. Lillehammer Plutselig barneteater, Teater Innlandet.  
Kulturhuset Banken

13. Skeikampen Dagstur nord for Skeikampen. DNT Lillehammer
13. Gausdal 

vestfjell
Fjelltur til Ormtjernkampen. 
Barnas Turlag Lillehammer

13. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
15. Lillehammer Ingvard Wilhelmsen: Livet er et usikkert prosjekt. 

Maihaugsalen
19. Lillehammer Smokie. Maihaugsalen
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• TEKST: STEIN B. OLSEN

Birken tar ikke koronapause, 
selv om Birkebeinerrittet ikke 
arrangeres før 28. august 2021. 
I hele juli og august er det lagt 
opp til aktiviteter i ritt-traséen 
mellom Rena og Lillehammer, i 
regi av Birken. 

– Vi vil at SommerBirken 
skal favne bredt, og gi utfor-
dringer og opplevelser for alle. 
Ta med familien, ta med noen 
som aldri har syklet Birken før, 
og bli med på SommerBirken 
2020. Eller legg deg i trening og 
sikte mot seier på tidssegmen-
tene, sier Randi Bolstad, som er 
informasjonsansvarlig i Birken. 

Åtte kode-stolper
SommerBirken 2020 er åpent 
for alle, gratis å være med på, 
og består av åtte stolper med 
QR-koder som er satt opp mel-
lom start på Rena og målgang 
ved Håkons Hall i Lillehammer. 
Det nye konseptet har emne-
knagg (hashtag) #sommerbir-
ken og #aktivmedBirken og er 
åpent i hele juli og august. 

Hver av stolpekodene 

inneholder fakta, Birken-quiz 
og aktiviteter som er ment å gi 
turen ekstra innhold. Alle som 
skanner kodene er også med i 
trekningen av ulike premier fra 
Birkens samarbeidspartnere. 

Godkjent Birkendeltakelse  
og konkurransesegmenter
Alle som har skannet samtlige 
stolper fra start til mål i løpet 
av SommerBirken-perioden 
blir registrert som Sommerens 
Birkebeiner 2020, og kan hente 
en egen deltakerpin for fullført 
løype på Sport1 i Lillehammer. 

Mens alle stolpene har QR- 
koder med aktiviteter og inn-
hold for alle, er det også noen 
stolper som fungerer som 
start og mål for de to segmen-
tene med tidtaking. Det første 
tidssegmentet er fra Rena til 
Skramstadsætra, mens det 
andre går fra bunnen til toppen 
av Rosinbakkene. Fra disse 
segmentene blir det lagt ut  
resultatlister som rangerer 
både de som har syklet fortest, 
og de som har syklet flest gan-
ger, forklarer Bolstad. 

Bli med på SommerBirken 2020
Birken lanserer sykkelkonseptet SommerBirken 
2020, et gratis tilbud med aktiviteter og konkur-
ranseelementer i Birkebeinerløypa i juli og august. 

arrangementoversikt
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 gausdal   lillehammer   øyer   ringsaker

• Husmannsbruk 

fra 1700-tallet

•Eventyrtablåer

• Bakerovn

Velkommen til Olstad i Vestre Gausdal

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

Åpent fra søndag 12. juli kl 12.00-17.00

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

Tur til Præstkjærringa. Barnas Turlag Lillehammer

20. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
21.-25. Lillehammer Pegasus for barn og unge, Norsk Litteraturfestival
25.-26. Lillehammer Ståle 50 år. Haakons Pub
26. Skeikampen Flaggturneringen. Skei Golf
26. Moelv Kurs; Fermentering av grønnsaker.  

Norges grønne fagskole - Vea
27. Åstdalen Tur til Øyungsfjella i Åstdalen. DNT Lillehammer
27. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
29. Lillehammer Lars Monsen: Mitt liv. Maihaugsalen
30. Lillehammer Lenge leve! Kveli Rånes Bremseth.  

Kulturhuset Banken

OKTober
3. Skeikampen Gausdalsmessa og Skeikampen Opp 2020, motbak-

keløp
3. Lillehammer Bergen Blues Band på Eftasbluesen. 

Lillehammer Mikrobryggeri
3. Follebu Oktoberfest mæ Hillbabies og Baksia.  

7null4 Bar og scene
4. Sjusjøen Gudstjeneste. Sjusjøen fjellkirke
11. Lillehammer Plutselig barneteater, Teater Innlandet.  

Kulturhuset Banken
15.-18. Lillehammer DølaJazz 2020
17.-18. Lillehammer Loppemarked. Håkons Hall
18. Lillehammer Barfrosttur i Søre Ål/Brøttumsmarka.  

DNT Lillehammer
23.-25. Tretten Stavsmartn 2020. Stavsplassen

26. Lillehammer Over Nordpolen i mørket - foredrag med Børge Ous-
land. Maihaugsalen

30. Lillehammer Så som i Himmelen. Maihaugsalen

NOVEMBER
7. Lillehammer Inger Lise Rypdal: 70 år. Maihaugsalen
13. Lillehammer Bjarte Hjelmeland - JA! Maihaugsalen
14. Lillehammer Frank Kjosås: An Act of God. Maihaugsalen
21.-22 Lillehammer Sigrid Undset-dagene
23. Lillehammer Omgitt av idioter - Thomas Erikson. Maihaugsalen
24. Lillehammer Eva Weel Skram. Maihaugsalen
25. Lillehammer Slik takler du idiotene på jobb. Kulturhuset Banken
26. Lillehammer Hellbillies - 30 år på vegen. Maihaugsalen
28.-29. Lillehammer Maihaugens julemarked 2020
30. Lillehammer Christmas with Nordic Tenors. Maihaugsalen

Desember
1. Lillehammer Jul med Helene Bøksle. Maihaugsalen
3. Lillehammer Blåtoner. Julekonsert med Ole Børud, Maria Solheim 

& Lewi Bergrud. Maihaugsalen
5.-6. Lillehammer World Cup Lillehammer
6. Lillehammer Plutselig barneteater, Teater Innlandet.  

Kulturhuset Banken
13. Lillehammer Julerosekonsert med Herbort Kråkevik. Maihaugsalen
14. Moelv Blåtoner. Julekonsert med Ole Børud, Maria Solheim 

& Lewi Bergrud. Ringsaker Kirke
19. Lillehammer Adam Douglas - An American Holiday 2020.  

Maihaugsalen

Foto: Birken /Geir Olsen

Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler/restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke.
Blant annet er det flere bedrifter som har forhåndsbooking.
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P R Ø Y S E N H U S E T  P R E S E N T E R E R 

Sommer i Prøysen  
1. juli - 9. august | Åpent hver dag

OPPLEVELSER & AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN 

Teaterforestillinger         Dyr 
Aktiviteter for barn             Lær om Alf Prøysen
Besøk Prøysenstua              God mat i Kafé Julie
Konserter på kveldstid       

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter     Kristina Krogvold

Kjøp billetter på Ticketmaster eller på Prøysenhuset

HHEELLTT  TTOOPPPP

Varme

E:  hytteservice@nordseter.no
T:  99 43 7000
Nordsetervegen 1363 
2618 Lillehammer

Solcel
leToalet
t

Paneler - Batterier - Regulator

...og ferdig montert

WALLASOVN - oppringt varme

Forbrenning el. Biologisk

Kontakt oss:

webshop.nordseter.no

Sommer på NORSK VEGMUSEUM 2020
Åpent 15. juni - 15. august kl. 10 - 17 alle dager

NORSK VEGMUSEUM, HOVEDBYGG
Kl. 10 - 17

Resepsjon med informasjon til publikum. Museumsbutikk med veg- og kjøretøyhistoriske varer. 
Enkel kiosk med litt forfriskninger og kaffeautomat. Hovedutstillingen Tida og vegen; interaktiv 
beskrivelse av hvorfor, hvordan og hvor veiene ble bygd.

NORSK KJØRETØYHISTORISK MUSEUM
Kl. 10 - 17

Resepsjon med informasjon til publikum. Salg av is, brus og kaffe. 
Hovedutstilling av norsk kjøretøy- og sykkelhistorie, og jubileumsutstillingen BASSE I 100.

NORSK FJELLSPRENGNINGSMUSEUM
Kl. 11 - 17

Spennende tunnel hvor du går 250m inn i fjellet og ser hvordan vi har sprengt fjell i over 300 år.  
Store anleggsmaskiner utenfor og inne i tunnelen.

HØYDALSMO VEGSTASJON
Kl. 11 - 17

Møt smeden i smia og hør han fortelle om smedens rolle på anleggene. Hvis du spør, så kanskje han 
starter opp noen av de gamle maskinene i verkstedet. Herlig lyd og lukt av smie og gamle maskiner!

LYSAKER GJESTGIVERI
Kl. 12 - 16

Spisested med hyggelige rom fra 1700-1800 tallet.
Nyt en kaffe med god bakst eller et enkelt varmt måltid.



Maihaugen er en perle plassert 
midt i Lillehammer. Velkjent for 
de aller fleste med sine gamle 
hus, flotte natur og masse plass. 
Rett og slett en historisk og an-
nerledes lekeplass også for de 
aller yngste. Masse å gjøre og 
masse å lære.

TEKST: STEIN B. OLSEN

Hvordan var det i gamle dager? Mange 
unger lurer på akkurat det, og på Maihau-
gen kan du både få svar, og ikke minst se 
og oppleve hvordan det en gang var. Her 
som alle andre steder måtte en gjøre noen 
justeringer denne sommeren, og tilbudet 
blir litt annerledes enn tidligere år. Men 
Maihaugen er sikker på en ting:

- Vi har forberedt oss godt, og vi kan ga-
rantere trygge og spennende opplevelser, 
sier sjefen på Maihaugen, Jostein Skurdal.

Hvem stjal sølvkonglene?
I sommer har Maihaugen flere spennende 
aktivitetsløyper i friluftsmuseet for familier 
med både små og store barn. 

Og selvfølgelig er det noe mystisk over 
det som skjer. I sommer trenger Maihau-
gen hjelp. Det har nemlig vært tyver på 
ferde. Ekornkongen på Haugen har noen 
svært verdifulle sølvkongler, og det er de 
som er blitt stjålet. For å finne dem igjen, 
trenger ekornkongen hjelp av barna.

Historie er Maihaugen, og «oppdrag 
tidsreise» er aktiv oppdagelsesvandring 
for hele familien. Her får en være med på 
en reise fra 1700-tallet og framover mot 
vår tid og løse oppgaver underveis. En må 
synge av full hals, bruke de små grå, ha 
fingerferdigheter, spenst og styrke. 

Lekeplassen for de minste er åpen, med 
lekeapparater og historiske lekestuer. (NB! 
Lekestuene som vanligvis står åpne for lek 
er dessverre stengt på grunn av smittehen-
syn). I skogen ved setergrenda er det spen-
nende å teste ferdighetene i balanseløypa.

Dyrene på Maihaugen
Kontakten med dyr er en av barnas favorit-
ter på Maihaugen, og det er mange dyr 
som bor på Maihaugen. De har sauer, hø-
ner, griser, hester, kuer og kaniner. Om 
sommeren er de ute på beite rundt 
omkring i friluftsmuseet, og da er det bare 
å komme bort og hilse på. Hele sommeren 
er det kuer og sauer rundt omkring på de 
idylliske beiteområdene i friluftsmuseet. 
Hestene går også på enga eller hjelper 
museumsbøndene med forskjellig gårds-
arbeid som før i tiden. Gårdskarene viser 
gjerne fram hva de driver med. 

Hver eneste dag i hele sommer er det 
forskjellige barnetilbud. De finner du på 
Barnas Maihaugen inne på nettsidene.

Spisesteder
Det er flere åpne spisesteder på Maihau-
gen i sommer. I tillegg til kaféen i besøks-
senteret er det åpent i Kirkestuen og 
Bakeriet i Byen. Det er også en kiosk ved 
Valbjørseter øverst i friluftsmuseet.

- Det blir ikke ordinære omvisninger 
og vandreteatre denne sommeren, men 
flere steder i friluftsmuseet møter du 
våre områdeverter som gjerne deler av 
sin kunnskap og svarer på dine spørs-

mål. I flere av husene er det dessuten lyd-
guider som forteller deg om huset og tiden 
det er fra, forteller Jostein Skurdal.

En historisk lekeplass
1) Å hilse på dyrene er en av mange opplevelser for barna på Maihaugen. Foto: Mark Purnell/ Maihaugen   2)  Masse å 
se, masse å lære på Maihaugen. Foto: Esben Haakenstad/Maihaugen   3) Viktig å holde balansen i skogen. Foto: Rannveig 
Røstad/Maihaugen   4) Hvem stjal sølvkonglene til Ekornkongen?  Foto: Thorstein Hernes / Maihaugen  

1) 2)

4)

3)

Her er Maihaugens  
smitteverntiltak
• Ingen vandreteatre eller omvisninger
• Ingen aktører eller omvisere inne   i husene
• Skjerpet renhold, spesielt på flater   mange berører
• Håndsprit tilgjengelig flere steder
• Flere tilbud og aktiviteter er ikke   tilgjengelig på grunn av smittehensyn   (lekestuer, fiskestenger, tegnebord   osv.)

•  Oppbevaringsbokser er stengt
• Store arrangementer er avlyst inntil   videre. Det gjelder for eksempel   Sankthansfeiringen på Maihaugen.   Vi vurderer fortløpende arrangement-  er til høsten

• Egen smittevernansvarlig er tilstede   på museet hele åpningstiden

Takk for at du;
• ikke besøker museet dersom du er   syk, pålagt karantene eller isolasjon
• holder minimum én meter avstand   til andre gjester og de som jobber   på museet
• kjøper billett på nett eller unngår å   bruke kontanter hvis du kjøper   billetten på museet
• bruker kort når du handler i Maihaug-  butikken og på våre serveringssteder
• vasker hender eller bruker håndsprit   på vei ut og inn av museet
• tar på minst mulig
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Helgøya Klatrepark
Helgøya Klatrepark i Ringsaker kommune ligger på vestsiden av 
Helgøya, som er Norges største innlandsøy. 

Klatreparken er Innlandets største klatrepark og består av 9 
løyper, 13 ziplines, alt i alt 142 klatreelementer. Parken passer for 
familier, idrettslag, fotballklubber, skoler, bursdagslag, firmaer og 
alle som liker natur, utsikt, mestring, glede – og at det kiler litt i 
magen.

Klatreparken følger myndighetenes krav til antall personer som 
kan være i parken samtidig, og kommer derfor til å ha to forskjel-
lige åpningstider. Det blir kun forhåndspåmelding, så gå inn på 
Helgøya Klatrepark sine nettsider på påmelding, og for å lese om 
deres smittevernstiltak.  

Huldra på Helgøya
er et vandreteater som tar deg på vandring fra Gapahuken i Rak-
nerudskogen (rett ovenfor Helgøya Klatrepark) og til Huldrehølet 
(på toppen av Helgøya). Turen er på totalt ca. 4 km, langs brede 
og gode stier, men med litt «klatring» på slutten. Tilbaketuren til 
Gapahuken går en annen vei. Forestillingen består av sagn, sang, 
dans, fortellinger, teater og drivende felespill. Årets forestillinger 
blir 29. og 30. august. 

Det skjer… i Ringsaker / Sjusjøen 

Badeplasser langs Mjøsa 
Ringsaker har 11,4 mil strandlinje til Mjøsa, som byr på mange 
gode badeplasser fra sør til nord.
 
Her er noen av de anbefalte badeplassene:
• Jessnesstranda. Adresse: Jessnesstranda 150, 2320 Furnes
• Mjøsparken. Adresse: Strandsagvegen, 2380 Brumunddal
• Fiskerly. Nærmeste gateadresse: Strandvegen 281,  
 2380 Brumunddal 
• Tingnesstranda, Nes
• Evjuvika, Moelv
• Møkkvika. Adresse: Marisagvegen 24, 2390 Moelv
• Boligvika, Moelv
• Smedstadvika, Moelv 
• Finsandvika. Nærmeste gateadresse: Nordre Kongsveg 230,  
 2372 Brøttum (Følg skiltet mot «Finsandvika Hyttegrend)
• Kvitsandvika, Brøttum

Sykling
Sykkelsesongen varer fra juli til tidlig oktober. 
Et eget sykkelkart for området får du kjøpt 
på Sport1 Sjusjøen og i Sjusjøen Mountain Bike 
Park (Sjusjøen Skisenter). De tilbyr også sykkelut-
leie. Sjusjøen Mountain Bike Park byr på hånd-
lagde sykkelløyper for alle nivåer, for familier, ny-
begynnere og erfarne syklister. Sykkelparken er 
en fin introduksjon til stisykling. Det anbefales å 
starte med ferdighetsløypa før de andre løypene 
testes. Eftasrunden via Eftastjernet på snaut 5 
km er den lengste løypen. Det er også en merket 
løype på 4,7 km som går til toppen av skisenteret 
og til Brannhytta fra sykkelutleien. Ellers er det 
en pumptrack rundbane.
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Turutstyr og elsykler til utleie hos Infoteket i Tingnes
Opplev kulturlandskapet på Nes og Helgøya, midt i Mjøsa, fra el-sykkelsetet! Infoteket turistinformasjon leier ut elsykler, og har også 
tips og kart. I tillegg tilbyr Infoteket utleie av kajakker og robåt. 

Kanopadling
Sjusjøen Husky Tours har 5 kanoer til døgnutleie i Åstdalen. Rustad 
Hotell & Fjellstue har kanoer til leie ved Sjusjøvannet i Sjusjøen 
sentrum og Camp Sjusjøen har kanoer til leie på Sør-Mesna i 
Mesnali.

Kvarstad Gård 
ligger 5 km nord for Brumunddal og har gårds-
butikk og -kafé. De tar imot besøkende for 
omvisning og servering og evt. overnatting. De 
driver også iskrem- og sjokoladeproduksjon. 
Gårdsbutikken er selvbetjent. Her selges går-
dens hjemmelagde sjokoladekonfekt, tynnbrød, 
småkaker, iskrem og poteter. Lokale gårder 
sørger for saft, juice, syltetøy og egg. 

Kvarstadsetra 
har åpen kafé fire helger fra 4. juli. Åpningsti-
der: Fredager, lørdager og søndager kl. 11-17. 

Ny turbok med 90 turer
Den 10. mars fylte Hamar og Hedemarken Turistforening 90 år. I den forbindelse 
lanserte de sin jubileumssatsing: En turbok med 90 turer i Stange, Løten, Hamar 
og Ringsaker. De 90 turene har alle fått 2 sider hver med beskrivelse i form av 
tekst, bilder og spesiallagde kartutsnitt.
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Yoga
May Kunz tilbyr yoga på Rustad Hotell & Fjellstue 
for både hotellets gjester og andre som ønsker å 
delta. May holder til på Rustad, og du kan engasjere 
henne utenom timene, så du får yoga på hytta. 
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Rømåssetra 
på Sjusjøen åpner igjen onsdag 1. juli med åpningstid fra 11 til 17. 
Barna kan prøve seg på ponniridning, og det er også mulig å hilse 
på griser, kuer, kaniner, høner og kanskje til og med noen nyfødte 
kyllinger. På Rømåssetra får du tradisjonen tro nydelig spekemat, 
rømmegrøt, vafler og kringle.

Stolpejakten
I år blir det stolper å finne i Moelv, Brumunddal og på Sjusjøen. 
I Brumunddal og Moelv er rutene lagt i tilknytning til elvene Bru-
munda og Moelva.  

Stolpejakten i Ringsaker er et samarbeid mellom Ringsaker 
orienteringsklubb og Ringsaker kommune. Kartbrosjyre fås i 
sportsforretningene, bensinstasjoner og noen butikker. Brosjyrer 
er lagt ut utenfor kommunens bibliotek, servicesentrene og på 
turistkontoret i Brumunddal.

Ny kafé med catering på Næroset
Jan Arne Haukåssveen har tidligere drevet Sjusjøen Café i Na-
trudstilen. Han har pensjonert seg fra driften i fjellet og har nå 
opprettet selskapet Gamlegardens Hage, for å drive kafé og cate-
ring virksomhet på Nærvang kulturhus i Næroset. Dette er kjente 
trakter for Haukåssveen, da han også drev kafé her frem til 2008.

Skogs- og fjellvann tilrettelagt med badeplass  
i Ringsaker kommune
• Steinshullet. Adresse: Næravegen 371, 2365 Åsmarka
• Sanda. Adresse: Sjusjøvegen 1290, 2610 Mesnali
• Sjusjøvannet. Nærmeste gateadresse: Alm sætergutu, 2612 Sjusjøen 
• Lunkevann. Koordinater: 61.169755 N, 10.681981 Ø

Natursti langs Sjusjøvannet
Det er satt opp 10 poster langs stien, post 1 nedenfor gamle Sju- 
sjøstallen og den siste ved Trivselsplassen. Du skal finne et løs-
ningsord basert på tre svaralternativer på postene. Disse sendes 
på Facebook til Sjusjøen fjell- og aktivitetssenter, og du kan vinne 
fine premier.

7-toppturer på Sjusjøen
Årets toppturer er Storåstoppen, Sjusjøfjellet, Steinviksfjellet, Snør-
villen, Mostfjellet, Sollifjellet, Natrudstilen. På hver topp er det en 
post med en oppgave. Svar sendes på Facebook til Sjusjøen fjell- 
og aktivitetssenter. Du kan bli med i trekningen av fine premier. 
Bestiger du alle toppene og summerer alle løsningstallene, blir du 
med i trekning av hovedpremien.

Sommerfestuka på Sjusjøen
Sommerfestuka på Sjusjøen er i ferd med å bli en tradisjon. 

Årets Sommerfestuke blir 15.-19. juli, i et samarbeid mellom 
Sjusjøen fjellkirke, Visit Sjusjøen og NMS. Programmet er tettpak-
ket med musikere, skuespillere og ikke minst en god gjeng proffe 
amatører som sammen står klare for å gi deg noen flotte dager på 
Sjusjøen. 

Av smittevernhensyn flyttes alle arrangementene utendørs. Det 
bygges en utescene og publikum sitter i amfi og nyter konserter, 
salmekveld og gudstjenester. Til onsdag, torsdag og lørdag er det 
billetter i forhåndssalg.

Det blir også Pilegrimsvandring og historisk vandring på 
programmet. Alle smittevernregler følges, slik at alle skal føle seg 
trygge under arrangementene.

Få varer levert på hytta
Butikkene i Moelv handelsstand har opprettet løsninger for 
levering av varer til kunder som bor inntil 15 kilometer fra Moelv 
sentrum. Denne ordningen er utvidet med levering av varer til 
Sjusjøen og Ljøsheim. NB! Gjelder ikke mat- og bakevarer.

Bestilte varer hentes på Kiwi Sjusjøen eller utenfor Hygga på 
Ljøsheim kl. 19. Ta direkte kontakt med butikkene for bestilling.

Konsert med Hilde Selvikvåg
Lørdag den 11. juli holder Hilde Selvikvåg historiens første konsert 
i Helgøya Klatrepark. Hilde Selvikvåg er fra Jæren og har på kort tid 
oppnådd stor suksess med spellemannsnominasjonen av debutal-
bumet og flere radiohits.

Ridning
På Mesna tilbys kortere eller lengere rideturer hele året, fra to-
timers turer i skogen rundt gården til heldagsturer med kaffebål 
og matpakke, eller 3- og 4-dagsturer inn i fjellheimen. For de aller 
minste tilbys leieturer i terrenget. 

Sommer i Prøysen
Festivalen Sommer i Prøysen holdes 1. juli – 9. august. Hver dag 
arrangeres det familieteater, barnetimen for de minste og dør-
stokken heme. Besøk dyrene i Kusvea og gå på oppdagelsesferd 
i Mikkelikskiskogen. Kafé Julie er åpen. Alle postene på dagspro-
grammet er inkludert i én og samme billett. Konsertene på kvelds-
tid har egne priser.

Nyhet: I sommer kan man bli bedre kjent med personen og for-
fatteren Alf Prøysen. Med audioguide i utstillingen «Livets Runde» 
får man innblikk i Prøysens liv og virke. 

23. juli feires det at Alf Prøysen ville blitt 106 år med eget ar-
rangement. Det blir konsert med Knut Anders Sørum. 

Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler/restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke.
Blant annet er det flere bedrifter som har forhåndsbooking.

Arctic Dome i Åstdalen
Det er stor pågang på overnatting i Arctic Dome i Åstdalen. Kapa-
siteten på kanoer i fjor sommer ble økt, og det er nå seks kanoer 
til utleie i Åsta. Det vurderes også å kjøpe hengekøyer for utleie, 
dersom dette godkjennes med tanke på smittevern.
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Det skjer… i Lillehammer 

Padle kano eller kajakk på Nordseter
Nordseter Fjellpark har utleie av kano og kajakk på Nevelvann, og 
nå også på Mellsjøen. Mellsjøen er noe større, og er et godt fiske-
vann. Fjellstyret har satt ut bord og benk i sørenden av Mellsjøen, 
her er det og bålsted, så det er mulighet til å grille. Stranden er 
langgrunn og derfor fin å bade fra. 

I sørenden av Nevelvann er det telt- og grillplass, badebrygge 
og utedo. I nordenden av Nevelvann ligger oset med egen raste-/
grillplass. 

Seterdager på Nordseter 
Torsdag–søndag i uke 30 og 31 blir det seterdager på Kaussetra. 
Kaussetra ligger øverst på Nordseter og er en autentisk seter fra 
1800-tallet. I sommer underholder budeiene på setra med kulokk, 
hulderhistorier, fortellinger fra det gamle seterlivet, samt separe-
ring og kinning av smør. 

Det vil være geiter og høner på seterløkka, og ponniridning og 
leker for barna. Seterkafé i det 200 år gamle størhuset, kunstutstil-
ling i låven og enkelt setermuseum i fjøset. Se Kaussetra på face-
book for nærmere info om daglig program og korona-tilpasninger.

7-fjellsturen i Lillehammer 
Lørdag 5. september er dagen for langtur i fjellet. Da arrangerer 
DNT Lillehammer på nytt 7-fjellstur i Lillehammer- og Øyerfjellet. 
Ønskes en kortere tur, kan en gå 5-fjells eller 3-fjellsturen. Ar-
rangementet er gratis. Start fra Pellestova mellom klokka 9 og 11. 
Turen arrangeres i samarbeid med GD.

Ølsmaking på Lillehammer Mikrobryggeri 
Hver fredag ettermiddag er det ølsmaking på mikrobryggeriet. Dette vil være en “reise” i ølets historie, prøvesmaking av eget øl og 
bryggeprosessen. Om det ønskes, også godt blandet med deler av Lillehammers innovasjonshistorie.

REKO-Ringen Lillehammer 
REKO-Ringen Lillehammer ble etablert våren 2018 og har vokst 
jevnt og trutt. REKO står for Rettferdig Konsum. Da koronakri-
sen traff oss, økte etterspørselen, omsetningen og antall produ-
senter. Mange ble mer opptatt av kortreist, lokalprodusert og 
sunn mat. REKO fungerer slik at det er en egen Facebookside 
pr. REKO-ring, der produsentene legger ut et innlegg med hva 
de har å selge. Kunden kommenterer med bestilling i innlegget, 
og betaler via Vipps eller kort ved henting.
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Litteratur for barn og unge
Pegasus er Norsk Litteraturfestivals tilbud til barn og unge, og 
består av ca. 100 arrangementer som finner sted under festivalen 
på Lillehammer i mai hvert år. I tillegg formidler Pegasus litteratur 
gjennom hele året i form av kurs og verksteder, konkurranser og 
aktiviteter, forfattermøter, prisutdelinger og tekstlesing. Gjennom 
samarbeid med skoler og barnehager når Pegasus ut til et bredt 
publikum og presenterer etablerte og yngre forfattere og illustra-
tører side om side.

I år flyttes Pegasus til høsten når barnehager og skoler forhå-
pentligvis er tilbake til normalen og det igjen er tid for å samles 
for leselyst og kulturelt påfyll. Da blir det en ukelang festival på 
Lillehammer, bestående av 100 arrangementer med plass til 12 
000 barn og unge fra hele landet. Pegasus vil finne sted fra 21.-25. 
september.

Lillehammer Kunstmuseum
I sommer kan du bli bedre kjent med Lillehammer Kunstmuseums 
egen samling gjennom utstillingen «Har vi møttes før? – Kunst 
fra samlingen gjennom 200 år». Hver dag til 16. august kan du få 
med deg en kort introduksjon av utstillingen. I tillegg kan du bruke 
Kunstporten via din egen smarttelefon for å lese, se og høre mer 
om temaer og enkeltverk. Et nytt aktivitetshefte for barn er en fin 
måte å oppleve kunsten og samlingen på. 

Bjerkebæk feirer Kristin Lavransdatter
Det er 100 år siden Sigrid Undset ga ut «Kransen», den første boka 
i triologien om Kristin Lavransdatter. Det markerer Sigrid Undsets 
hjem med en ny litterær rundløype på den vakre eiendommen. 
Barna kan bli med på oppdagelsesferd og bli kjent med fuglene 
som bor i hagen. Det er også en omviser i hagen som forteller om 
Sigrid Undset og hennes spennende liv. På grunn av smittehensyn 
er det ikke omvisning inne i dikterhjemmet. Museet har også flere 
utstillinger, blant annet utstillingen om Sigrid Undsets reiser som 
var ny i fjor.
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Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler/restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke.
Blant annet er det flere bedrifter som har forhåndsbooking.

Fabrikken
Fabrikken er et kreativt næringssenter, etablert i 2005, med over 
30 forskjellige virksomheter innen kreative yrker. Her er glassblå-
sere, musikere, billedkunstnere, fotografer, grafiske designere, 
keramikere, gullsmed, klesdesignere og deres butikker. Lokalene 
har tidligere blant annet huset Steen & Strøms Møbelfabrikk - 
derav navnet.

Fabrikken er åpen for publikum hver dag unntatt søndag, med 
utsalg av kunsthåndverk og muligheter for besøk i atelierene. Fa-
brikken inviterer til markeder og konserter med jevne mellomrom.  

Stolpejakten
Lillehammer orienteringsklubb har satt ut 120 stolper og 70 turori-
enteringsposter.

I år er Lillehammer en av landets første piloter hvor stolpejakt 
og tur-o kombineres. 40 av stolpene står derfor sammen med tur-
orienteringsposter i Olympiaparkens og Røyslimoens skoger. Kart 
til disse stolpene kan kjøpes i appen eller i tur-o-pakke. 

Stolpejaktheftene deles gratis ut fra kommunens servicetorg,  
sportsbutikkene og alle Kiwibutikkene. Tur-o-konvolutter kjøpes i 
alle sportsbutikkene i byen. 

Søndre Park
Søndre Park ble anlagt allerede på 1800-tallet. Parken er belyst, 
har store mektige trær, busker og blomster, spaserveger, benker, 
vann, skulpturer og musikkpaviljong. Midt i vannet står skulptu-
ren Leda med svanen trofast på post. I musikkpaviljongen er det 
innimellom arrangementer. 

Park Cafe‘n som ligger i Søndre Park, ble bygget i 1933, som et 
tidsriktig funkisbygg, og har vært drevet som sommerkafé siden. 
Etter totalrestaurering og nytt tilbygg i 2009 har det vært helårs-
drift. 

Kunstnerbyen Lillehammer
Lillehammer er fra gammelt av kjent som en kunstnerby, og fikk 
høsten 2017 tildelt status som UNESCO-by for litteratur, som 
første by i Skandinavia. Lillehammers historie som kunstnerby 
går helt tilbake til 1870-årene, da de første koloniene av kunstma-
lere begynte å etablere seg. På samme tid flyttet nobelprisvinner 
Bjørnstjerne Bjørnson inn på Aulestad, der han bodde i nesten 40 
år. I 1919 flyttet Sigrid Undset til Bjerkebæk, der hun skrev sin no-
belprisbelønte trilogi om Kristin Lavransdatter. Siden har utallige 
norske forfattere bodd og arbeidet i byen. På tampen av mellom-
krigstiden ble Nansenskolen etablert på Lillehammer, og siden har 
den vært et kraftsentrum - både for debatt, filosofi og skrivekunst. 
I dag er Lillehammer ikke bare friby for forfulgte forfattere, men 
også sete for Den norske filmskolen og Norsk Litteraturfestival 
Sigrid Undset-dagene - den største litteraturfestivalen i hele Nor-
den. Lillehammer Kunstmuseum ligger her, og flere kunstgallerier.

Nye tilbud på Maihaugen
Maihaugen byr på nye og spennende familieopplevelser i sommer. 
Ordinære omvisninger og vandreteatre utgår til fordel for trygge 
aktiviteter man gjør på egenhånd og i små grupper. Barnefami-
lier kan bli med på den nye aktivitetsløypa «Oppdrag Tidsreise», 
der familien får utfordringer og morsomme oppgaver underveis. 
«Ekornkongen på Haugen og sølvkonglene» er et spennende 
oppdrag for de minste, der barna kan være med på å finne ut 
hvem som har stjålet fra Ekornkongen. På Telthusmoen er det en 
ny utendørs fotoutstilling om hvordan friluftsmuseet ble til. Det 
er ikke aktører og omvisere inne i de historiske husene i år, men 
du møter omvisere i ulike områder av museet. I flere av husene er 
det dessuten lydguider. Norges Postmuseum er åpent for å gå på 
egenhånd. Sommerprogrammet gjelder til 16. august. 

Hunderfossen Eventyrpark
Eventyrparken har oppgradert badeområdet for 17 millioner 
kroner.Garderobene er utvidet, det er satt opp flere utedusjer og 
hvileområdet har fått tredoblet kapasitet med flere solsenger.

Det er også et nytt basseng for barn, med flere elementer 
som skal bidra til mer lek og interaktivitet. Det er rundt 60 ulike 
nye vannpunkter, som gir hele 33 nye vannleker. 87000 liter vann 
pumpes hver time gjennom de nye apparatene. Det eksisterende 
svømmebassenget vil også inneha motstrøm. 

Norges Olympiske Museum
Sommerens nyhet på Norges Olympiske Museum er utstillingen 
«Innlandets OL-helter». Utstillingen handler om våre idrettsstjer-
ner som har gått helt til topps og vunnet gull i olympiske leker. 
Ellers i museet kan du utforske OL-historien fra antikken til i dag 
gjennom originale gjenstander og digitale presentasjoner.

Gågata i Lillehammer
Det er bestandig trivelig å rusle i gågata med den sjarmerende 
trehusbebyggelsen, handle og nyte dagen med noe godt å spise 
og drikke. Ta gjerne bussen, eller parker bilen i sentrum og spaser 
rundt. Her er et mangfold av butikker med utvalg som skiller seg 
ut fra vanlige kjedebutikker. I tillegg er det mange koselige kafeer, 
med sitteplasser både inne og ute.
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Servering på branntomta
Etter at brannruinene ble fjernet, ble det en åpen plass ved 
Storgata som nå er tatt midlertidig i bruk til servering i regi av 
Nikkers. Det ble satt i gang til 17. mai og er nå mye brukt på 
finværsdager.
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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!

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 

Last ned appene
Entur reiseplanlegger og
Innlandstrafikk billett.
 
Da kan du planlegge reisen 
og kjøpe billett på forhånd. 

God tur!

Entur

Innlandstrafikk
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Hyttebelysning for alle sesonger 

Hyttebelysning for alle sesonger – utebelysning

Et inngangsparti som ønsker deg velkommen

Allsidig belysning på kjøkkenet

Trenger du elektriker? Trenger du elektriker? • Belysning • Sikkerhet • Belysning • Sikkerhet 
• Varme/ring hytta varm • Elbillader • Elektro-• Varme/ring hytta varm • Elbillader • Elektro-
installasjon • Tele og datainstallasjon • Tele og data
Ring oss for en uforpliktende prat på  tlf 61 22 66 99 eller 
kontakt oss på installasjon.skogvang@minel.no• Traktor/redskap

• Hageutstyr
• Dekk (Traktor og bil)
• Olje (Castrol)
• Service
• Snøfres
• Slangepressing
• Vedutstyr

Eiksenteret Gausdal
2652 Svingvoll
Tlf. 61 22 71 90
gausdal@eiksenteret.com www.eiksenteret.no

TRYGGE KJØP OG GOD SERVICE
FÅR DU HOS EIKSENTERET GAUSDAL

Tlf 915 27 425
Vestringsvegen 1662, 2653 Vestre Gausdal 
oddgeir@olstad-snekkerverksted.no olstad-snekkerverksted.no

Trapper og gelendere 
til hus og hytter
– produsert og spesiallaget på snekker- 
vekstedet på bestilling og etter mål og 
ønsker fra kunde

– solid håndverk gjennom generasjoner

VI TILBYR:
• Massetransport med  
 lastebil, traktor og  
 dumper
•  Alt av veivedlikehold
•  Gravetjenester

•  Veggrus, pukk,  
 murstein osv
•  Matjord
•  Mottak av rene grave- 
 masser

912 47 522
Granlia 2B, 2653 Vestre Gausdal

igt.no
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Prøv Downhillsykling i Hafjell, eller ta gondolen 
opp til Mosetertoppen og nyt endeløse stier 
på Øyerfjellet. Trenger du et dytt? Vi har også 
el-sykkel til utleie! 

Vi har giret du trenger i sommer

Last ned vår app 
og gjør mer ut av 

opplevelsen

Lene Arnestad er tilbake bak 
disken på Fjellglede Kaffebar & 
Interiør på Sjusjøen. Hun startet 
friskt i vinterferien, men hadde 
ikke åpent mer enn en 14 dagers 
tid før Korona satte en foreløpig 
stopper. Derfor har gjensyns-
gleden vært stor da hun kunne 
gjenåpne butikken og hyttefol-
ket igjen fikk komme til fjells.

TEKST OG FOTO: STEIN B. OLSEN

I hagen på Fjellglede i krysset på Sjusjøen 
er det stor aktivitet og mye folk. Lene, som 
denne dagen har hjelp av sønnen Sivert, 
har sagt ja til en liten prat.

– Det ser ikke ut som om det er så mye 
folk i fjellet akkurat nå, sier Lene, når vi 
avtaler et klokkeslett en lørdag formiddag. 

Ikke vet vi om det var mye folk i fjellet, 
men de som var ville gjerne innom for å 
hilse på. Noen for alle første gang, noen 
gamle kjente, og ikke minst noen lokale 
som vil kose seg i hagen etter en tur på 
beina, eller sågar en liten dukkert etter en 
forfriskende sykkeltur. Denne helgen var 
Sjusjøen et eldorado av tilbud, slik det også 
er ellers i året.

– Hei Lene, vet du hva. I dag har jeg 
gjort noe som jeg aldri trodde var mulig. 
Jeg har gått på ski, med fiskestang og mark-
boksen i sekken. Og tror du ikke jeg fikk tre 
fine ørreter i elva. Skitur med fiskelykke, 
nei, det er nesten ikke til å tru. Erik Haugen, 
en ekte Sjusjøvenn snakker oppglødd med 
Lene. Deler gjerne bilder, Madshusski gir 

fiskelykke er hans nye påstand der han sit-
ter i hagen, nyter god kaffe og ei sjokolade-
kake. Vel fortjent.

Hyggelig nok blir Lene og jeg hele tiden 
avbrutt av betalende gjester. Ingenting er 
bedre for denne bransjen enn akkurat det 
i disse rare tider. Heldigvis rakk vi ut en tur 
i hagen for noen bilder, før vi ble enige om 
at resten av praten måtte fortsette etter 
stengetid.

For Lene er det å ha en egen kafé og 
interiørbutikk på Sjusjøen på mange måter 
en drøm som har gått i oppfyllelse. Hun er 
godt kjent på Sjusjøen etter mange år på 
Sport 1, men denne gangen er hun både 
daglig leder og eier, og skal stå på egne 
bein.

– Jeg har hatt en drøm om å starte en 
egen butikk ganske lenge. I tillegg er jeg 
veldig glad i fjellet. Det har jeg alltid vært. 
Derfor har jeg hatt en drøm om å starte 
noe eget til fjells. Noe jeg selv kan bygge 
opp helt fra bunnen av. Det skal bli veldig 
moro, sier Arnestad.

Butikken er av det allsidige slaget, noe 
også firmanavnet klart og tydelig viser. 
Her tilbys kaffe, ferske bakervarer og is fra 
Italia. I hyllene er det også mat og klær fra 
lokale produsenter. 

Lene og sønnen Sivert i full sving bak disken.

– Så hyggelig å se deg igjen

Gjestene strømmet til da Lene Arnestad kunne åpne igjen.



Knut Løkås sitter på taket på 
gondolen i Hafjell. Bak ham er 
det full aktivitet. 
- Her kommer Norges største 
asfalterte pump track, sier Knut 
med et smil.

TEKST OG FOTO: STEIN B. OLSEN

Knut Løkås er tilbake som ansvarlig i Hafjell 
Bike Park. Dette blir selvfølgelig en annerle-
des sommer, men Knut kan glede seg over 
å tilby et helt nytt produkt. På toppen av 
gondolen i Hafjell bygges det, og målset-
tingen er at dette skal være ferdig når bike 
parken åpner i begynnelsen av juli. Banen 
blir åpen for alle, men er beregnet på barn 
og unge enten du bruker skateboard, spar-
kesykkel eller vanlig sykkel. Og her blir det 
også plass nok slik at det kan være mange i 
aktivitet samtidig. Tilbudet er gratis.

- Pump tracken graves ned i bakken slik 
at den ikke kommer i konflikt med vinter-
aktiviteten vår. Etter at vi nå er ferdig med 
grunnarbeidet starter selve arbeidet med 
byggingen av banen. Der får vi bistand fra 
Snorre Pedersen og en gjeng fra Tyskland. 
Siste finish blir jo asfaltering, og da vil 
banen være klar til bruk.

- Banen vil bli stor, Norges største med 

mange doseringer og kuler, og ikke minst 
kan du sykle mange forskjellige linjer i 
denne banen. Her kan du drive på i flere 
timer uten at du sykler det samme alterna-
tivet to ganger.

- Kan du sykle med en vanlig sykkel?
- Ja, så avgjort. Her er det faktisk en 

fordel å ikke ha for mye demping på syk-

kelen. Meningen er at du skal pumpe fart 
med deg rundt i løypa, akkurat som du gjør 
i ei skaterampe eller som du pumper fart 
i en sving på ski. Du bruker tyngdekraften 
over hver kul for å pumpe deg av gårde 
gjennom svingene. Så du står og jobber på 
sykkelen opp og ned, forteller Knut.

Bygger Norges største pump track

Knut Løkås i Hafjell Bike Park foran det som blir Norges største pumptrack på toppen av Gondolen i Hafjell.

Rett nord for Lillehammer, ved  
Hunderfossen, ligger et av  
landets største og flotteste tek-
niske museumsanlegg. Anlegget 
består av Norsk vegmuseum, 
Norsk fjellsprengningsmuseum 
og Norsk kjøretøyhistorisk  
museum. 
På vegmuseet kan du besøke utstillingen 
Tida og vegen som viser historien til veiene 
i Norge. Her finner du også en museums-

butikk. I fjellsprengningsmuseet kan du 
vandre inn i en 250 m lang tunnel i fjellet 
og lære den spennende historien om 
hvordan vi har sprengt fjell de siste 300 
årene. I det nye kjøretøymuseet ser du en 
utstilling av kjøretøy som har rullet på nor-
ske veier fra tidlig på 1900-tallet og frem til 
våre dager. Over 130 ulike to-, tre-, fire- og 
sekshjuls kjøretøy kan du se på drøyt 2000 
kvm. utstillingsflate. Flere av bilene og 
motorsyklene er helt unike.

På museumsområdet er det også en 
museumspark med historiske bygninger og 

maskiner. Noen av bygningene er åpne for 
publikum, og i den gamle smia i Høydals-
mo vegstasjon vil smeden kunne fortelle 
deg om maskiner, og det å smi mens jernet 
er varmt.

Museet har også egen kafé, Lysaker 
gjestgiveri, hvor du får kjøpt mat og drikke. 
Bygningen sto opprinnelig på Lysaker 
utenfor Oslo. Den ble tatt ned i 1979 på 
grunn av utvidelse av E18 og satt opp igjen 
på museumsområdet i 1992.

Hele anlegget har gratis inngang.

Bakerst en amerikansk HCS fra 1920 og en norsk  
Bjering fra 1922. Foto: M. Reiten, Norsk vegmuseum. 

Sommerstemning på Lysaker gjestgiveri.  
Foto: O. A. Flatmark, Norsk vegmuseum.

Store maskiner i museumsparken.  
Foto: M.Reiten, Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum
Et av Norges største museumsanlegg
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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

Oppfyll hyttedrømmen din med flotte
friluftsmuligheter hele året!

Ødegård Sag leverer kraftige utemøbler som er beregnet til å stå ute over tid.
Utemøbelgrupper i villmarkstil er bord med løse benker og er ikke tyngre enn at dette er flyttbare møbler,
men har likevel et robust utseende. Standard lengder 1,7 og 2 meter.  Dette leveres ferdig montert.

   Kan lages med lengde inntil 4 meter, med og uten ryggstøtte,
 og med armlener på benkene for de som vil ha det.

Benker til bålpanne med tilhørende bord.
Om dere vil ha en rastebenk leverer vi det, også

med løse benker med og uten ryggstøtte.
Denne er en tung og ekstra kraftig type
og er ikke egnet til å flytte på.
Lengder fra 2,5 til ca 5 meter.
Som en ramme om utemøblene er det lite
som passer bedre enn en skigard fra oss.

Vi har flere typer impregnert skigardstaur,
tradisjonell granstaur og eienerstaur for

å nevne noen. Dette bindes sammen med
ståltråd og evnt. med vidjesveg for de som virkelig

vil ha det på gamlemåten. Store kjøreporter med unike
smijernshengsler og annet tilbehør fra en av landets beste smeder.
 
Vi monterer og leverer over hele landet.
 
Besøk vår hjemmeside for mer informasjon
www.sagbruket.no
Telefon 41 22 04 57            - Eller besøk oss i Etnedal, Valders



Hvor kan jeg spise lokalmat? 
Hva er smaken av Gudbrandsda-
len? Hvilke lokalmatprodusenter 
finnes i Gudbrandsdalen, og hva 
slags råvarer kan de by på? 

TEKST: KRISTIN PRØVEN,  
PROSJEKTLEDER MATRUTE GUDBRANDSDALEN

Nå åpnes Norge igjen, og i sommer skal 
nordmenn bli kjent med sitt nærmeste 
ferieland! Korona-krisen har gjort oss mer 
bevisst på hva vi spiser, hvor vi handler og 
hvordan maten framstilles. Det er tid for 
å støtte de lokale bedriftene og produsen-
tene som sørger for de gode råvarene – 
smaken av frisk natur, rene fjellvann, skog 
og vidde. Denne sommeren vil kundene 
etterspørre matopplevelser basert på 
lokale råvarer med en historie rundt. Hvor 
kommer råvarene fra og hvordan er maten 
framstilt? 

Matrute Gudbrandsdalen skal guide 
turister, hyttefolket og lokalbefolkning til 
smaken av Gudbrandsdalen og hvor du 
finner de gode råvarene.

På www.matrutegudbrandsdal.no syn-
liggjøres de spisesteder som har et bevisst 
forhold til å benytte kortreiste råvarer og 
servere lokale retter. Disse anbefalte lokal-
mat spisestedene oppfyller visse kriterier 
for bruk av lokale råvarer, samt at de har et 
fokus på å fortelle historien om maten og 
stedet.

Hvor kan jeg kjøpe lokalmat?
Matrute Gudbrandsdal synliggjør de 
lokalmatprodusenter du kan avlegge et 
besøk, og handle et utvalg av lokalmat. 
Gjennom en oppblomstring av Reko-ringen 

(distribusjonskanal hvor produsenter kan 
selge varer lokalt, direkte til kunden) ser vi 
at interessen for å handle kortreist mat er 
økende, og at det finnes mange småskala-
produsenter som ønsker å tilby sine varer. 

Du får også forslag til reiseruter for å  
besøke lokalmatprodusenter. Bli med på  
en reise i tradisjoner, i ekte og rene sma-
ker, fra dal til fjell og i bærekraftig mat- 
produksjon. Den friske lufta og det rene 
vannet i Gudbrandsdalen gir grobunn for  
gode smaker fra fjell, skog og vidde. Gjen-
nom Gudbrandsdalsmat distribueres råva-
rer fra lokale produsenter til spisesteder og 
butikker.

Matruter
Bli med på en reise, og smak deg gjennom 
Gudbrandsdalen – fra Lillehammer i sør, 
Lesja i nord og Skjåk i vest.

På osteruta kan du oppleve premierte 
smaker av oster som har oppnådd flere 
priser i oste-VM, blant annet Avdem og 
Brimi Sæter. På Heidal Ysteri produse-
res den kjente Heidalsosten etter gam-
mel oppskrift. Disse osteprodusentene i 
Gudbrandsdalen er gode eksempler på 
at gamle tradisjoner har gjenoppstått og 
blir tatt vare på. Gjennom ølruta kan du 
oppleve lokale og eksklusive smaker som 

ikke fås kjøpt andre steder, som f.eks. 
Lillehammer Mikrobryggeri og Ruten Fjell-
bryggeri i Espedalen. Frukt og grønt-ruta 
byr på sunne og friske smaker dyrket fram 
i en godt egnet jordbrukskultur; Bringebær 
fra Moe Gard i Øyer og Aukrust Gard & 
Urteri i Lom er gode eksempler. Gjennom 
bakerruta kan du få kjøpt nystekte brød og 
bakervarer hos Bakeren i Lom og Heidal Ys-
teri, og på Øyens Hjemmebakeri på Vinstra 
får du rykende ferske lefser, flatbrød og 
rømmebrød.

Lokal matproduksjon tar vare på kultur-
arven, og bidrar til lokal verdiskapning.

Hva er Matrute Gudbrandsdal?
Matrute Gudbrandsdal er et samarbeid 
mellom Gudbrandsdalsmat, Nasjonalpark-
riket og Visit Lillehammer om videreutvik-
ling av gode lokale mat- og drikkeopplevel-
ser. Formålet er å øke andelen lokal mat 
og drikke på menyen hos spisestedene i 
Gudbrandsdalen, samt heve kompetan-
sen rundt kvaliteten og opprinnelsen til 
råvarene. Gjennom Matrute Gudbrandsdal 
ønskes det å inspirere til ei reise i ekte og 
rene smaker gjennom dalen.

En smak av GudbrandsdalenEn smak av Gudbrandsdalen

Masse spennende i lokalmatutsalget på Moe gård. 

Det smaker godt. Foto: Cathrine Dokken

En smak av Gudbrandsdalen. Foto: Cathrine Dokken.
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Takk for mange fine sommerbilder! 
Juryen har i år valgt ut Kristine Tveit sitt koselige bilde av sauebesøk på verandaen 
på hytta på Kuåsen på Sjusjøen som vinnerbilde. Gratulerer så mye! Flaxlodd kom-
mer i posten. Kristine stikker også av med 2. plassen med et kjempefint blåbær-
bilde. 3. plassen går til Bente Bakkum som har knipset en svømmende bever i 
Ner-Åsta i Øyerfjellet.

Send oss gjerne flere sommerbilder tatt i regionen. Vi ønsker oss både bilder 
med mennesker som er i aktivitet i naturen og tradisjonelle landskapsbilder. Husk å 
skrive både hvor bildet er tatt og navn på fotograf. Blant de tilsendte bildene, som vi 
ønsker å kunne bruke i neste sommerutgave, trekker vi én vinner som får tilsendt 5 
flaxlodd. God sommer og knips i vei!

Send inn bilder fra Lillehammer, Ringsaker, Gausdal og Øyer.

Følg oss på Facebook 
Hyttemagasinet 

Lillehammerregionen

Del ditt bilde 
#hyttemagasinet-

lillehammer

Tips oss om saker til 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

FOTOKONKURRANSE

Svømmende bever i Ner-Åsta i Øyerfjellet
Foto: Bente Bakkum

Blåbær på strå
Foto: Kristine Tveit

Send inn bilder fra
n  Lillehammer
n  Gausdal
n  Øyer
n  Ringsaker

Bidrag sendes til:  hyttemagasinet@ntu-as.no

Ein fritidsbustad betyr 30 000 kroner i årleg 
omsetnad for den lokale nærbutikken. 
Dette viser kor viktige deltidsinnbyggarane 
er for mange  lokalsamfunn.

Deltidsinnbyggarane kjenner ofte sterk 
tilknyting til regionen der fritidsbustaden 
ligg, og i mange samanhengar er dei gode 
ambassadørar og bidreg til lokal verdiska-
ping gjennom forbruk, dugnadsinnsats og 
lokalt engasjement ifølgje ein ny analyse. 
For mange er hytta meir enn ein fritidsbu-
stad.  Hytta er ein ekstra heim.

l Oppland og Buskerud reknar ein i dag 
med at kvar fritidsbustad blir brukt kring 
60 døgn i året. Tala viser at dei brukar ca. 
500 kroner dagen på handel i nærbutikken. 
Dette fører til ei vesentleg verdiskaping for 
mange lokalbutikkar. Dette kjem fram i ein 
analyse av koplinga mellom del tidsinn-
byggar og lokalbutikk som Norsk Turistut-
vikling har gjort på oppdrag for Distrikts  
senteret.

Hytteforbodet i mars og april gjorde 
denne koplinga veldig tydeleg. Mange nær-
butikkar i fritidsbustadkommunar fekk ein 
drastisk omsetningssvikt under hytte- 
forbodet. Samtidig har vi sett døme på at 

hyttefolket gjorde ein stor innsats for å 
sikre inntekt til «sin» lokalbutikk då hytte-
forbodet ramma  påskeutfarten.

Deltidsinnbyggaren er ofte lojal og 
ønskjer å støtta opp om og handla lokalt 
når det er mogleg og det er tilrettelagt for 
det. Alle (kring 94 prosent av deltidsbygga-
rane i Sel kommune) seier at dei nyttar 
seg av lokale matvarebutikkar når dei er i 
fritidsbustaden. l tillegg nyttar to av tre seg 
av lokale fagbandelstilbod. Mange seier 
at dei handlar lokal mat for å støtte lokale 
bønder og lokalt næringsliv.

Ikkje berre lokalbutikkane, men også 

andre deler av næringslivet, har desse som 
viktig kundegruppe. Det gjer at det også 
er moglegheiter for auka verdiskaping for 
lokalt næringsliv om ein tilpassar nærings-
verksemda sine tilbod til deltidsinnbygga-
rane sine ønskje og behov.

Det å legge til rette for auka bruk av 
fritidsbustadene også utanfor høgsesonger 
er viktig for den lokale verdiskapinga. Fleire 
bruksdøgn betyr som regel høgare omset-
nad for lokale butikkar. Sett med verdiska-
pingsbriller bør kommunen, utviklingsak-
tørar og lokalsamfunnet elles heile tida sjå 
på moglegheitene for å legge til rette for 
nødvendig infrastruktur, aktivitetstilbod 
og arrangement, som gjer det attraktivt å 
nytta fritidsbustaden anten sjølv eller via 
utleige så ofte som mogleg.

Og ei slik tilrettelegging vil også kome 
dei fastbuande til nytte. Mange lokalbutik-
kar har eit meir rikhaldig varetilbod og 
lengre opningstider enn dei ville hatt om 
det ikkje var for etterspurnaden frå deltids-
innbyggarane - og butikkane sin vilje til å 
satse på denne kundegruppa.

Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret
Kjell Ove Solbakken, Norsk Turistutvikling

Deltidsinnbyggaren skapar verdiar

Foto: Norsk Turistutvikling

hytteeieren
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Detektiv Rev

A

A

3

2

1Stjel en 
mynt
Stjel en 
mynt
Slik kan du ta en 
mynt ut av en stabel 
mynter.

© MCT/Bulls

Stable myntene på 
bordet

Hvis du skyver 
mynten langsomt, vil 
de andre enten flyttes 
med den eller rase ut

Skyver du fort, 
kommer den 
nederste mynten fri 
uten å velte de andre

Hvor mange mynter 
kan du stable opp og 
fremdeles få fjernet 
den nederste?

Hva var 
det beste 
verktøyet til 
jobben?

Hva skjedde?

Du trenger

15 mynter av 
samme type

Bordkniv 
(ikke skarp)

Spatel

Jevn bordflate

Spillkort

Avhengig av 
tykkelsen på 
myntene vil 
kniven, spatelen eller 
spillkortet fungere best

Prøv å gjøre det 
med spatelen, 
så med kanten 
på kortet

Bruk kniven til 
å skyve den 

nederste 
mynten 

langsomt vekk fra 
stabelen uten at 

stabelen raser ut

Så prøver du å gjøre det 
samme raskt

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
Har en nordmann noen gang fått 
Nobels fredpris?
I hvilket land ligger byen Athen?
Hva heter huset til Pippi Lang-
strømpe?
Hva kalles det når et dyr mister 
deler av underpelsen?
Hva heter den internasjonale 
hovedflyplassen i Norge?
Hva lander man forhåpentligvis i, 
hvis man hopper lengde?
Hva slags framkomstmiddel er 
Christian Radich?
Hva heter de fire teletubbiene fra 
barne-tv som er lilla, grønn, gul 
og rød?
I hvilken amerikansk stat ligger 
Miami, Disney World og Kennedy 
Space Center?
Hva slags bruksgjenstand ble kalt 
tastafon da nummerskiven ble 
erstattet med taster?

1. Ja (Christian Lous Lange i 1921 og Fridtjof 
Nansen 1922) 2. Hellas 3. Villa Villekulla
4. Røyting 5. Oslo Lufthavn Gardermoen
6. En sandgrop 7. En seilbåt (fullrigger med 
tre master) 8. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa og 
Po 9. Florida 10. TelefonenSvar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls



RETUR:
Norsk Turistutvikling
Fåberggt. 153 B 
2615 Lillehammer

I tillegg til nybygg av 
hytter utvider vi vårt 
marked og tilbyr:
• Ombygging
• Tilbygg
• Påbygg
• Oppussing 
• Renovering
• Reparering og 

skifting av tak
• Skifting av 

vinduer og dører
• Garasje
• Bod

wayne rodwell
leder byggservice

+47 902 74 690    
wayne.rodwell@tindehytter.no

Har du et oppdrag du ønsker utført? 
Kontakt oss gjerne for å avtale befaring 
og motta et pristilbud!

TINDE HYTTER
BYGGSERVICE


