SOMMER 2022

årgang 18

FOR lillehammerregionen

Øyer
Gausdal

Ringsaker

Lillehammer

Utgiver:

3

HYTTEEIER
Johan Kofstad

14

arrangementer
-hva skjer i regionen
1

20

Tursiden

DNT Lillehammer

HYTTEMAGASINET – SOMMER 2022

INNHOLD

Det gode hytteliv
Nå står sommeren for døra, og jeg håper du vil tilbringe mange av feriedagene på hytta i vår region. Her er det muligheter
både for ro og avkobling sammen med familie og venner og
for aktive feriedager fylt av gode opplevelser. Vi er glade for at
du har valgt å realisere hyttedrømmen her, og vi viser gjerne
fram kvalitetene ved vår region.
Mange søker seg hit på grunn
av det flotte naturlandskapet,
med vidder og topper så langt
øyet kan se, og det er fantastiske turmuligheter her. Samtidig
er det stadig flere som oppdager hvor variert, bredt og godt
tilbudet er for ulike opplevelser. Med utgangspunkt i hytta
kan du enkelt besøke koselige
småbyer, levende bygder, kulturliv, matopplevelser og et rikt
ORDFØRER ANITA IHLE STEEN
aktivitetstilbud. Bruk litt tid i
Foto: Kristina Krogvold, Ringsaker kommune
sommer på å gjøre deg kjent
med hele regionen. Legg ut på små dagsturer og fyll ferien
med opplevelser.
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Det finnes mange flotte museer og gallerier i regionen, flere
svømmebasseng og badeland og mange byer og tettsteder
med gode handelstilbud og hyggelige kafeer og restauranter.
For de som ønsker fart og spenning er det muligheter for eksempel for klatring, sykling, bob og rafting. For barnefamilier
finnes et utall muligheter og aktiviteter i hele regionen. I Brumunddal anbefales et besøk i Mjøsparken. Her er et variert
tilbud av aktiviteter, alt fra minigolf til skatepark, sansehage,
bademuligheter og serveringssteder. I løpet av sommeren åpnes det også et eget areal for hunder, der våre firbente venner
kan boltre seg sammen med sine eiere. På Prøysenhuset er
det mange arrangementer hele sommeren gjennom.

Lillehammer kommune, servicetorget: 61 05 05 00
servicetorget@lillehammer.kommune.no
www.lillehammer.kommune.no

På Sjusjøen skjer det stadig utvikling som kommer hyttefolket til gode. Det blir gradvis flere butikker, serveringssteder,
aktivitetstilbud og møteplasser, som i sum øker kvaliteten ved
hytteområdene våre og vil bidra til at flere lever hyttedrømmen sin nettopp her, også i årene fremover. Jeg er glad for at
hyttefolket også søker ned til bygdene og byene våre, reiser
rundt og blir kjent med nærområdet.

Visit Lillehammer* 61 28 98 00
info@lillehammer.com – www.lillehammer.com
*Visit Lillehammer dekker områdene Lillehammer, Nordseter,
Sjusjøen og Øyer med Hafjell og Hunderfossen, Gausdal, samt
Ringebu og Frons-kommunene

Summen av flotte fjell- og friluftslivsterreng, snøsikre vintre,
stabile somre og mange gode opplevelsestilbud i nærområdet
gjør regionen vår attraktiv for hyttelivet. Nå er sommeren her,
og alt ligger til rette for gode opplevelser med familie og venner. Jeg håper dere får gode sommerdager på hytta og i våre
nærområder.
Ha en riktig god sommer og hjertelig velkommen!

Aktuelle og nyttige
telefonnummer og nettadresser

Øyer kommune, servicetorget: 61 26 81 00
postmottak@oyer.kommune.no – www.oyer.kommune.no
Gausdal kommune, servicetorget: 61 22 44 00
servicetorget@gausdal.kommune.no – www.gausdal.kommune.no
Ringsaker kommune, servicesenteret: 62 33 50 00
servicesenteret@ringsaker.kommune.no
www.ringsaker.kommune.no

Visit Skeikampen, 926 97 757
marked@visitskeikampen.no – www.visitskeikampen.no
Hafjell, 61 27 47 00 – info@hafjell.no – www.hafjell.no
Nordseter, 994 37 000
booking@nordseter.no – www.nordseter.no
Sjusjøen, post@visitsjusjoen.no – www.visitsjusjoen.no
Politi (der du er): 02800 • Legevakt: 116 117
VED NØDSTILFELLER BENYTTES NØDNUMMER
Brann 110 – Politi 112 – Ambulanse 113

Hjertelig hilsen
Anita Ihle Steen, Ordfører Ringsaker kommune
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Design, annonsesalg og produksjon: IGT as,
Gausdalsvegen 1579, 2651 Østre Gausdal - www.igt.no

S

Utgiver, produksjon og annonsesalg: Norsk Turistutvikling AS
Fåberggt. 153 B, 2615 Lillehammer. post@ntu-as.no - www.ntu-as.no

Forsidefoto: Hege Johansen, Skeikampen

Har du produkter eller tjenester du ønsker å markedsføre til hytteeierne
i Lillehammer-regionen? Eller har du forslag til temaer vi skal ta opp?

Trykk: Merkur Grafisk. Opplag: 10 000. Utgave: Nr. 35

Kontakt Hanne på tlf. 61 24 66 60 eller post@ntu-as.no.
Vinter 2023 sendes til hytteeierne i februar.

Samarbeidspartnere: Regionrådet for Lillehammer-regionen
(Øyer, Gausdal og Lillehammer) og Ringsaker kommune
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Interessen for fjellet
startet på Værskei i 1944
Johan Kofstad er et fjellmenneske. Sammen med kona Kjersti Rikheim har de hytte
på Værskei i Vestre Gausdal og der trives de godt.
minst 250. Så det har skjedd
en utvikling, men ikke på
langt nær så stor utvikling
som i Østre Gausdal og på
Skeikampen.
Etter hvert møtte Johan
kona si Kjersti og de har i
dag 4 barn og 6 barnebarn,
og bor i Bærum utenfor Oslo.
Johan forteller at han
hadde opp mot 100 døgn på
hytta i året i sine glansdager,
og han trives der like godt på
sommeren som på vinteren.
Nå har det blitt færre dager
der oppe, men hytta er mye
brukt av hele familien. De
møtes ofte på hytta i felles
ferier. Selve hytta har gjennomgått fire store oppgraderinger. Den ble bygget ut
i 1980 og forlenget i 1990.
Etter hvert kom det også et
påbygg til og et toalett inne.
I fjor ble hytta rehabilitert
betraktelig da hele gulvet
måtte legges om fra grunnen av.

– I brevet sto det: «Vi har
et fantastisk land.»
- Jeg ble begeistret for
breer og fossefall, og min
store interesse for Norges
fjellverden startet på Værskei i 1944, fortsetter han.

Johan og kona Kjersti.
Alle foto: Privat

Johan har en spennende
historie å fortelle. Han tar
oss med tilbake til 1944.
Det var krig i Norge, og for
tiårige Johan gikk det ut
over helsa hans. Det var
dårlig med mat i Oslo, de ble
servert råtten fisk og Johan
ble veldig tynn. Derfor ble
han sendt til seters for å
gjøre seg fet. Johan ble rett
og slett sendt til Bø gård i
Follebu i Gausdal for å spise
seg frisk sammen med
andre barn på samme alder.
Johans møte med Værskei
satte spor.
– Da vi stoppet på Værskei var det strålende vær og
fantastisk utsikt. Jeg skrev
brev til mine foreldre, og
moren min tok vare på disse
brevene, forteller Johan.

SETERDRIFT
Johan var i Gausdal hver
eneste sommer til han ble
20 år. Bø gård er nærmeste
nabo til Aulestad og her ble
Johan venner med oldebarna
til Bjørnstjerne Bjørnson.
– Det var mye seterdrift
der den gang, forteller han.
Johan var med som barn
og gikk fra Bø gård nede i
Follebu og opp til Dokkliseter som 16-åring i 1950. Da
brukte de 18 timer og gikk
med 30 kyr og mange geiter
langs landeveien. Det ser du
ikke i dag.
EN HISTORISK HYTTE
I 1964 kjøpte Johan hytte på
Værskei. Som praktiserende
lege hadde han tjent seg opp
litt penger i hovedstaden, og
kjøpte hytta for 35 000,- kroner. Hytta hadde opprinnelig
vært et gammelt eldhus, og
stuedelen av hytta har stått
ved elven i Vestre Gausdal.
Den gang var det 12–14 hytter på Værskei. I dag er det

ENGASJERT I FJELLET
Johan har vært leder i Røde
Kors hjelpekorps og har
dedikert mye av sitt liv til
fjellredningstjenesten. Han
har jobbet mye med forebyggende arbeid som hvordan
man skal kle seg i fjellet,
samt nødvendig mat og
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nødproviant, men har også
jobbet med skader, forfrysningsskader, snøblindhet
med mer. Johan mottok
Kongens fortjenestemedalje
i 2004.
I Vestre Gausdal har han
også vært løypesjef i ti år.
FRED OG RO
For Johan handler hyttelivet om å komme seg opp til
fjellet, og det handler om
avkobling fra maset i byen.
Det finnes mange gode
turmuligheter i området.
Liomseter er et fint turmål
og Langsua nasjonalpark
har mye å tilby.
– Naturen er praktfull
i Vestre Gausdal, sier Johan.
Stedet er berømt for sine
utsikter. 2 km fra hytta kommer man til Hærfjellet med
et rundskue på 360 grader.
Johan utarbeidet en panoramasikteskive mot Glittertind
og Galdhøpiggen. Og personlig kan han gjerne argumentere for at Spåtind er like
flott som Gaustatoppen.
– Her har du utsikt til
både Snøhetta og Gaustatoppen, avslutter han.
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ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

igt.no

Gausdal, Lillehammer, Øyer, Tretten,
Fåvang og Ringsaker

• alt innen baderom
og sanitæranlegg

• varmeanlegg i nye
og gamle bygg

• gassinstallasjoner for
private og næringsbygg

• varmepumper
(væske/vann, luft/luft,
luft/vann

• modernisering av hus
og hjem

• sentralstøvsuger

Din lokale bank

VAKTTELEFON 957 87 998

Har du behov for å snakke med oss om
forsikring, sparing, finansiering eller andre
ting rundt din privatøkonomi? Vi er rett
rundt hjørnet, og er klare til å hjelpe deg!

Arne Gunnar Noreng
2653 Vestre Gausdal
post@agnror.no

www.agnrør.no
Sertifisert for GASSINSTALLASJONER

www.s1g.no

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
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TurBirken - en nyhet med lave skuldre
Ingenting er som en sykkeltur
i herlig natur. Og tur er nettopp
stikkordet. Birkebeinerrittet anno
2022 har et helt nytt turtilbud.
Fredag 26. august arrangeres den
aller første utgaven av TurBirken
86 kilometer. En sykkeltur i flott
natur, og med lave skuldre.
AV STEIN B. OLSEN

Starten er den samme, løypa og mål
også, sekken skal du selvfølgelig også
ha med deg. Men så blir det noen forskjeller, i TurBirken har du litt større
friheter. Du kan starte akkurat når
du vil mellom klokka 09.00 og 11.00,
og det kanskje fineste, du bestemmer selv hvem du vil sykle sammen
med. Det er ingen puljeinndeling her.
Ønsker du å vite hvor lang tid du bruker, så tar du tida sjøl. Enkelt og greit.
Når det er sagt, så tar vi også med at
TurBirken inngår i Birkebeinertrippelen som Årets Birkebeiner urangert.
Er du fortsatt litt i tvil? Ja, da kan du
benytte deg av TurBirken sykkel 41
kilometer. Turen starter på Pellestova
og har målgang ved Håkons Hall. Her
sykler du på fine veier i fjellet før du
når målgang ved Håkons Hall. Også
her må du huske sekken. Slagordet
her tar vi også med oss, halv distanse
- like moro. Og har du el-sykkel så kan
du selvfølgelig bruke den.
Etter pandemien er det viktig at
folk kommer seg i bevegelse igjen.
Birken som arrangør er opptatt av å
ha tilbud for alle i alle aldre.
–Dette gleder vi oss til. Alle vi snakker med er opptatt av stemningen over
fjellet, sier Randi Bolstad hos arrangøren.
Med dette nye tilbudet så tror vi
flere vil se mulighetene til å være en
del av dette store fellesskapet som
Birken er. Nå kan du sykle når du vil,
og med hvem du vil. Det vil være et ritt
med lave skuldre, fokus på opplevelsen og ikke så mye på prestasjonen og
klokka. Vi tror dette er en god start for
å komme inn i Birkebeinerfamilien,
forteller Bolstad.
– Og bare så det er helt klart. I TurBirken sykler du på den sykkelen du
har, og da mener vi selvfølgelig også
el-sykkel som vi vet mange har gått til
anskaffelse av, sier Bolstad.

Naturopplevelsene står i kø når Birkebeinerrittet på sykkel arrangeres for 29. gang 26. og 27. august.
Foto: Geir Olsen, Birken

BarneBirken sykkel arrangeres
på Rena og Lillehammer fredag 26.
august.
BarneBirken er for alle gutter og
jenter i alderen 0-11 år. Det er ingen
tidtaking og løypa går i lett terreng.
Alle som fullfører får diplom og medalje. Det er aktiviteter for barna i startog målområdet på Rena og Lillehammer. Alle barn må bruke hjelm.
UngdomsBirken sykkel arrangeres
for 15. gang i 2022. I år går UngdomsBirken lørdag 27. august sammen
med øvrige sykkelarrangementer.
Alle ungdommer i alderen 12-16 år
kan delta, alder regnes pr. 31.12.22.
Deltakere må bære sekk som skal veie
minst 1,5 kg. I 2022 får ungdommen
ny løype med start på Birkebeineren
skistadion og mål ved Håkons Hall.
UNIK STEMNING
Birkebeinerrittet arrangeres for 29.
gang 27. august 2022. Løypa er 86 km
og går over fjellet fra Rena sentrum
til Håkons Hall på Lillehammer. Rittet

passer for både elitedeltakere, mosjonister og tursyklister. Deltakerne må
bære sekk på minimum 3,5 kg gjennom hele rittet og alle som er 17 år pr.
31.12.22 kan delta. Birkebeinerrittet
inngår i Birkebeinertrippelen.
ULTRABIRKEN FOR DE TØFFESTE
UltraBirken sykkel arrangeres for 11.
gang 27. august i 2022. Her blir det
stisykling i vakker natur. Traséen
lanseres mandag i rittuka. Løypa er
ca. 100 km med en forventet vinnertid
på ca. 4,45 timer. Løypa går på kjerreveger, stier og grusveger med start på
Pellestova og mål ved Håkons Hall i
Lillehammer.
Alle deltakere må bære sekk med
angitt innhold, og alle som er 17 år
pr. 31.12 22 kan delta. Vi anbefaler å
bruke klær med sterke farger og som
synes godt i terrenget. Antall deltakere er begrenset til 600 startende.
Nyt turen over fjellet på sykkel!

Foto: Geir Olsen, Birken

LITT FAKTA OM DE ANDRE
RITTENE:
En ekte Birkebeiner starter tidlig.
GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER
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© Inter IKEA Systems B.V. 2021

Mangler hytta «prikken over i-en»?
Synes du at det er vanskelig å finne de gode interiørløsningene du har sett for deg?
Eller kanskje du ikke har noen idéer? Ikke noe problem! Vi elsker interiørdesign og
tilbyr hjelp fra våre interiørdesignere slik at vi kan hjelpe deg med å finne de
løsningene som oppfyller drømmene dine.
Pris fra 499,– /90 minutter.
Bedriftskunder: 399,– per time med planlegging.
Besøk IKEA.no/interiordesigner for å lese mer om tjenesten.
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Ny fjær i hatten for kunstmuseet
I fjor var det utstillingen med Anna Ancher som fikk
kunstinteresserte til Lillehammer. I år er det utstillingen, STEPPING OUT som skaper begeistring og beundring, ikke bare i Norge, men også i resten av Europa.
Lillehammer Kunstmuseum befester sin posisjon.

AV STEIN B. OLSEN

Det er direktør ved kunstmuseet Nils Ohlsen som er
hovedkurator for utstillingen. En utstilling han har
jobbet med siden 2019.
– Da var jeg en lengre
periode i Kina, og kom i
kontakt med flere av de
kunstnerne vi presenterer.
Kinesisk samtidskunst har
så langt nesten utelukkende
bestått av mannlige kunstnere. Det ønsker vi å gjøre
noe med, og det er gledelig
at utstillingen har vakt stor
interesse, sier Ohlsen.
Etter Lillehammer skal
utstillingen videre til København, deretter Salzburg.
– Men vi på Lillehammer
er først ute, og selvfølgelig
er vi stolte av at andre store
internasjonale kunstbyer
vil ha det vi skaper, sier
Ohlson.
Hvorfor er denne utstillingen viktig?
– Av flere grunner, men
de mest åpenbare er at disse
26 kvinnelige kunstnerne
fortjener å bli vist fram. Globalt er dette viktig fordi det
er fokus på likestilling og
ikke minst ytringsfrihet. Nå
er dette viktigere enn noen
gang, derfor er også timin-

gen på utstillingen viktig.
Utstillingen har en ekstrem
politisk relevans i dag, og
må oppleves, sier Ohlson.
Dette er den første
utstillingen med kinesisk
samtidskunst i Norden – og
med få unntak også i verden
– som er dedikert bare til
kvinnelige kunstnere.
I den sammenheng er
det svært fristende å sitere
kunstkritiker Mona Pahle
Bjerkes omtale som sto på
NRK sine nettsider etter åpningen 13. mai. Utstillingen
kan for øvrig oppleves helt
fram til 16. oktober. Men
tilbake til Pahle Bjerke som
skriver:

Kunstneren Xiang Jing står bak dette
verket som heter Mortals-Endless
Tower.

mer Kunstmuseum?
For det første, det er
første gang en slik utstilling
vises, og ikke bare det, den
gir et innblikk i en nesten
ukjent del av kunstlivet
i Kina. Og alt du får se er
skapt av kvinner. Utstillin-

«En begivenhet av dimensjoner
Smertefullt og vakkert om
kvinnerollen.
Jeg følte meg rørt og
takknemlig etter å ha besøkt
sommerens storsatsing ved
Lillehammer Kunstmuseum.
Enda en gang har museet i
den lille byen i Gudbrandsdalen klart å skape en
kunstbegivenhet av internasjonale dimensjoner.
Det er imponerende! »

gen ønsker å vise den fantastiske kvinnelige delen av
kunstutviklingen i et land
som spiller en stadig større
rolle globalt.
Utstillingen viser mer
enn 100 kunstverk fra
26 utvalgte kunstnere født
mellom 1960 og 1995.
Den viser performance,
video, fotografi og skulptur,
i tillegg til tusj og oljemaleri.
Du kan se alt fra små
porselengjenstander fra
kunstneren Liu Xi til en
nesten fem meter høy tårnskulptur av mennesker fra
Xiang Jing. Utstillingen har
en rik variasjon av temaer,
holdninger og perspektiver.
Den viser hvordan kvinnelige samtidskunstnere tør
å markere seg. Med spennende kunstneriske grep
og modig åpenhet krever de
sin plass i kunstverdenen.
Etter den økonomiske
åpningen på 1980-tallet
fikk kinesisk samtidskunst
raskt en global betydning.
Ledende museer i verden
har vist store utstillinger
med fantastiske verk fra
Kina.
Kinesisk samtidskunst
har spilt en viktig internasjonal rolle siden landets
økonomiske åpning ved
slutten av 1980-tallet. Men
ingen av de store utstillingene med kinesisk samtidskunst i Vesten, har trukket
fram kvinnelige kunstnerskap spesielt. Denne utstillingen gjør noe med denne
ubalansen.

Nils Ohlson er stolt over utstillingen
Stepping Out.

Hva er det så publikum får se
når de tar turen til Lilleham-
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DET SKJER…

i Lillehammer

Lillehammer Live 26.-27. august

Lillehammer Live arrangeres på Strandpromenaden
i Lillehammer.
I år kan du oppleve Veronica Maggio, Hellbillies, Chris
Holsten, Postgirobygget, Kvelertak, Dagny, Ruben og Bob
Hund med flere.

Lørdag i Terrassen

Sammen med Visit Lillehammer og Lillehammer Sentrum
Drift ønsker Lillehammer kommune å bidra til liv i sentrum ved å arrangere «Lørdag i Terrassen».
Målet er at det hver lørdag kl. 12 i perioden 14. mai til 8.
oktober skal være en kulturell aktivitet i Terrassen som er
åpen for byens befolkning og tilreisende.
25. juni er det Saksumdal musikkforening som bidrar.
Den nye uteserveringen på Terrassen driftes av Khalles
Corner.

Khalles Corner Restaurant & Bar

Foto: Norsk Turistutvikling

Restauranten på Lillehammer åpnet i vår, med bred meny
med matretter fra mange land. Her er det konserter lørdager, alt fra lokale band til større kjendiser.

Opp i bakken

20. august blir det konsert i hoppbakken med Lars Winnerbäck og CC Cowboys.

CC Strandtorget

Strandtorget har skiftet navn, fått ny logo, og er ferdig med oppussing som har gitt plass til nye butikker. Hvit Tråd og Rituals er
to av nyhetene. I løpet av året vil også Peppes Pizza og Starbucks
komme til senteret. I sommer får fasaden et løft. CC Strandtorget
har inngått avtale med parkeringsselskapet Apcoa og bruker nå
EasyPay for automatisk skiltgjenkjenning ved parkering.

Utemiddag ved Flokofallet 18. august

Barnas turlag arrangerer tur til Lillehammers høyeste
fossefall hvor en spiser middag. Lag middagen på primus
eller ta med varm mat på termos. Tid til lek før man går
tilbake til bilene. Turen er på 7–800 meter.

Birken har laget bærekraftsprofil

Birken lanserer nå sin nye bærekraftsprofil «Ren kjærlighet til Birken». De har nå som selskap og arrangør blitt sertifisert som miljøgodkjent arrangement gjennom stiftelsen FEE Norway. De innretter driften i bærekraftig retning og har
fokus på innkjøp, energiforbruk, transport, avfall og aktiv beskyttelse av mangfold og naturverdier.

Kveldsturer med DNT Lillehammer

• Kveldstur rundt Nevelvann på Nordseter tirsdag
9. august. Turen starter på parkeringsplassen på
Nordseter og går rundt Nevelvann.
• 16. august er det kveldstur på begge sider av Åveita,
med start fra Håkons Hall.
• 23. august er det kveldstur til Flokofallet, med start fra
Håkons Hall eller Vingrom Skole. Turene passer
spesielt for voksne og seniorer.

DølaJazz -Lillehammer Jazzfestival

Årets Dølajazz går av stabelen 20.–23. oktober.

Utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget» på Maihaugen har fått en ny utstillingsdel med navnet «Hvor mange
tonn?», som handler om nedsmelting av isbreene i Jotunheimen. Bilder og korte filmer gir glimt inn i hvordan et
varmere klima kan påvirke livet i framtiden, og hva som
kan gjøres for å møte utfordringene. Utstillingen er produsert av Norsk Fjellsenter og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Foto: Lillehammer Sentrum Drift

Bresmelting i fjellet
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Foto: Lillehammer Sentrum Drift

Mataukfestivalen 2022 7.-8. oktober

Intensjonen med Mataukfestivalen er å sette fokus på lokale råvarer, inspirere til bruk av lokale råvarer, tilgangen
til lokale råvarer og naturens spiskammer som ressurs.
Festivalen er en kombinasjon av lokalmatsprodusenter
og kokker som viser hvordan man best mulig kan utnytte
råvaren med gode og enkle oppskrifter fra festivalscenen.
Det vil bli arrangert egne matkurs med fagfolk som brenner for lokalmat og faget.

Foto: XO Delikatesse

XO lokalmat & delikatesse Lillehammer

Ny delikatessebutikk i gågata med hovedvekt på norske
lokalproduserte kvalitetsprodukter. Det vil også være noen
internasjonale delikatesser å få tak i her.

Gå i Askepotts fotspor på Maihaugen

Mange scener i den nye filmen «Tre nøtter til Askepott» som hadde premiere i november 2021, ble spilt inn
på Maihaugen. Hele åtte ulike plasser ble brukt. Titt inn i rommet til Askepott fra filminnspillingen på Maihaugen
på Øygarden, og se mini-utstilling med gjenstander fra de ulike film- og eventyrversjonene. Gå innom Bjørnstad
der Askepott og stemoren ble filmet utendørs og Andersstua og Nystua der scenene foregikk innendørs.

Skogsti på Maihaugen

1890-tallsskogen og skogstien er laget i samarbeid med
Mjøsen Skog, og går mellom hytta Myklebu og bruket
Åseng ovenfor setergrenda. Underveis finner du også en
gapahuk hvor det er fint å spise niste. Denne er bygget
slik tømmerhoggerne gjorde det for å ha et overnattingssted i skogen før i tiden. Informasjonstavler langs stien
forteller deg om skogens betydning og skogbrukets utvikling gjennom tidene.

Foto: Norsk Turistutvikling

Birken sykkelfestival 26.–27. august

En av de viktigste endringene er at det nå blir lettere å
sykle sammen med de du ønsker å sykle med, uten at alle
må seede seg til samme pulje.
TurBirken 41 og TurBirken 86 er nykommerne i årets
festival – den gir deltakerne sjansen til å sykle hele Birkebeinerrittet i roligere omgivelser. I tillegg til tradisjonelle
puljer for terrengsykkel, er det også satt opp egen pulje for
el-sykkel og all-road-klasse (gravel).
Traséen til UngdomsBirken 2022 har blitt lagt om.
Fredag blir det showritt med eliterytterne i Kleivbakken på
Lillehammer.

Kunstverksted for barn på
Lillehammer Kunstmuseum

Foto: Veslemøy Furuseth

I sommer blir det på Kunstverksted for barn på Lillehammer Kunstmuseum.
Aktiviteten ledes av museets ansatte. Det blir fortrinnsvis maling i tillegg til andre oppgaver.
Kunstverksted er inkludert i inngangsbilletten.

Vi tar forbehold om endringer!
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DET SKJER… i

Øyer

Tematisk kommunedelplan for sti og løyper
i Øyer kommune

Er under utarbeidelse. Planprogrammet var til høring med
frist i mai. Arbeidet skal være ferdig i juni 2023. En sti- og
løypeplan skal bidra til å fremme friluftsliv og folkehelse.
Det skal utarbeides en tiltaksliste i sti- og løypeplan som
vil og kunne fungere som et verktøy i helhetlig arealplanlegging. Planen vil gi føringer for prioriteringer innen bl.a.
styring av ferdsel. I tillegg har planen som mål å gi kompetanseheving internt og eksternt på saksgang og formalia rundt tilrettelegging, opparbeiding og vedlikehold av
tur- og skiløyper i kommunen. Planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for kommunen og gi et bedre
beslutningsgrunnlag for å avveie ulike interesser og skape
mer forutsigbarhet for alle interessegrupper i Øyer.
Sti- og løypeplan vil også kunne belyse hva kommunen
ikke har ansvaret for, eksempelvis grunneieravtaler, skilting, opprydding for fremkommelighet på prioriterte stier,
fysiske installasjoner på stinettet og forsikringsansvar ved
ulykker.

Sykling i Hafjell

Gårdskafé på Jevne Gård

• Bikefest 2022 arrangeres 5.–7. august.

Foto: Jevne Gård

Gårdskafé på Jevne starter 17. juni og er åpen fredager,
lørdager og søndager i juni og juli, samt to helger i august. Det er også mulighet for å bestille til avslutninger,
bursdager, firmalunsjer mm.
Jevne gård byr på historieformidling i vakre omgivelser og de tilbyr mat fra jord til bord. Her serveres
sesongprodukter med alt fra rabarbrapai, de friskeste
bærdrikker fra hagen, nypoteter og alltid hjemmebakt
kaku eller kanelsnurr. Kaku blir bakt i eldhuset som er
gårdens eldste hus.
8. oktober er det stort Høstmarked og konsert på
gården i forbindelse med Verdensdagen for psykisk
helse. 10. desember er det julemarked.

• 13.–14. august arrangeres NM Utforsykling. Norges
raskeste syklister i alle aldersklasser kommer til Hafjell
for å konkurrere om årets NM-tittel. Arrangementet er
åpent for publikum. Det blir målgang på midtstasjonen
og publikumsparkering ved Kjusheisen.
• Hafjell Bike Park og gondolen er åpen helgen 25.–26. juni,
og fra 1. juli til 7. august. Deretter helger frem til
1. oktober. Åpent hver dag i høstferien (1.–9. oktober).

Kokkekurs

Lørdag 14. august kan du delta på kokkekurs med Kokken
Tor, på Jevne Gård.

Fjellmarsj fra Vetåbua til Djupslia

DNT Lillehammer setter opp buss til Vetåbua på Fåvangfjellet lørdag 25. juni. Deltakerne går i eget tempo til Djupslia
på Øyerfjellet, hvor man blir hentet med buss på ettermiddagen. Korteste distanse er ca. 17 km. Enkel servering til alle
på Djupslia. Arrangement i samarbeid med GD.
Foto: Kristine Holtung

Fiske i Øyerfjellet

Øyer fjellstyre selger fiskekort. I Øyerfjellet er det vel 50
fiskevann, samt over 100 km. elver og bekker. Fjellstyret
har gitt ut informasjonskart for Øyer Statsallmenning.
Kartet inneholder generell informasjon, samt detaljert
oversikt over tilrettelagte plasser, åpne buer, båtutlån
m.m. Kartet er unikt for Øyerfjellet.

Lekeland Hafjell

Lekeland Hafjell er Lillehammer-regionens eneste lekeland, tilpasset barn fra 0 til ca. 12 år. Her kan barna skli,
klatre, smyge, balansere og utforske. Det største lekeområdet er tilpasset barn i alderen 4-12 år. Her finner
du en 16 meter lang trippelsklie med en høydeforskjell
på 7,5 meter, en spiralsklie, flere hinderløyper, ballbinger, balansebrett, klatrenett, spøkelsesrom og mer. Det
finnes også to mindre områder for barn som er 2-4 år og
0-3 år. Det kan være fint å ha et alternativ for dager med
dårlig vær.
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Foto: P. Hornburg

Hyttemesse på Stavsplassen

30. september til 2. oktober er det Hyttemesse Gudbrandsdalen, på Stavsplassen.
Her samles tilbydere av varer, tjenester og opplevelser
i Gudbrandsdalsregionen, som skal gi deg som deltidsinnbygger inspirasjon til å utvikle din hyttedrøm. Messa
skal gjøre det enklere for deg å leve det gode hytteliv
i dalen og inspirere deg til å velge lokale og kortreiste
varer og tilbydere.
Under messa er det spennende foredrag fra;
• Rune Haraldsen, TV-profil, influencer og handyman
kjent fra blant annet TV-programmet Oppussing på en
dag.
• Ole Rosén-Lystrup fra Eventyrlig Oppussing.
• Anine von Krogh, influencer bak Instagramprofilen
Villa von Krogh, vinner av Gullfjæren Hytte 2020.

Lilleputthammer

Foto: Hanne Kristiansen

Lilleputthammer i Hafjell er den eneste familieparken i
Norge som er spesielt tilrettelagt for barn mellom 0 og 8 år.
Starten av parken var en miniatyrutgave av Storgata i
Lillehammer anno 1930. I parken kan barna kjøre tog,
biler, båter, karuseller, pariserhjul og berg-og-dal-bane.
Her finner du også klatretårn, hinderløype, hoppepute og
trampoliner. Inne i husene kan barn tegne, bygge, leke
eller gå på kino. I Barnas bokby kan man delta på lesestund.
Flere ganger i løpet av dagen i høysesong er det teater
og show.

• Kokken Tor, kjent fra suksessen Flying Culinary Circus.

Stallringfestivalen 24.-26. juni

I den historiske stallringen på Stavsplassen rigges det
opp til festival med scene, bar, matservering, benker,
bord og danseområde. Til årets festival kommer både
lokale og nasjonale band, med artister som Get Rhythm,
Gunslinger, G-35 og STAS.

Rundtur langs Assistentråket

DNT arrangerer rundtur langs Assistentråket 21. august, med start fra Hita seter i Søre Øyerfjellet. Turen går fra Hita
over Veslefjell og tilbake over Hitfjell. Turen er 12,6 km. lang, og man bruker omtrent 4 timer.

Rehabilitering av hagen i Øyer Prestegård

Hunderfossen Eventyrpark

Det har skjedd mye det siste året i rehabiliteringen av
hagen i Prestegården. Målet er å føre hagen i Prestegården
tilbake til den formen den hadde i 1915. Med nyttevekster,
prydbusker og trær i engelsk stil. Øyer Prestegård fungerer
i dag som kulturhus i bygda.

Årets nyhet i Eventyrparken er dragene «Fyr og Flamme»
i småbarnsområdet. Turen går to runder rundt banen og
tar 80 sekunder, med 32 km/t som største hastighet. Badelandet, som er på 5000 kvm, har blitt utvidet og kraftig
oppgradert de senere årene, med nye basseng, lekeapparat, sklier, garderober, kiosk og restaurant.
På Barnas Gård, hver dag i juli, blir det satt opp en
forestilling om «Livet på gården», hvor du får lære artige
og finurlige ting om dyrene på gården. Årets nyhet i
energisenteret er spillet «Løp for livet, med tre løyper
med ulik vanskelighetsgrad, hvor målet er å nå frem til
eventyrslottet idet sola står opp og trollet blir til stein.

Kommunedelplan Øyer Sør

Kommunedelplan for Øyer Sør ble sist vedtatt i 2007. Planen er under revisjon, og vil bli lagt ut på 1. gangs høring
og offentlig ettersyn i sommer.

Vi tar forbehold om endringer!
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Ditt
lokale
byggevarehus
Alt du trenger innen
byggevarer, trelast,
hytteutstyr og maling.

Velkommen!
Planer om et uteprosjekt
i sommer?
Opprett byggekonto, og ta kontakt
for et uforpliktende tilbud.

Scan QR-koden
med mobilkameraet

61 22 00 00
www.gaus.no

tlf.
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Åpningstider og priser:

www.jorekstad.no
Utendørs oppvarmet basseng, sklier, servering,
stupetårn og vannkanoner.

Jørstadmovegen 690, Fåberg
Tlf. 6105 7060
13

igt.no

Innendørs vannsklie, 25-metersbasseng,
varmebasseng, klatrevegg, boblebad,
vanngrotte, badstue, dampbadstue og servering.
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ARRANGEMENTOVERSIKT
• Gausdal • Lillehammer • Øyer • Ringsaker

JUNI

23.

Lillehammer

Sankthansfeiring på Maihaugen

23.

Mesnali

Sankthansfeiring på Camp Sjusjøen

23.

Brumunddal

Sankthansfeiring i Mjøsparken

23.

Moelv

Sankthansfeiring i Moelv. Moelv Båthavn

23.

Vestre Gausdal

Sankthansfeiring på Bødal Bygdahus

24.

Lillehammer

24.

Brumunddal

16.

Rudshøgda

En kveld med Magnus hos Kvarstad Sjokolade Kafé

17.

Gausdal Vestfjell

Seterlunsj på Kittilbu Utmarksmuseum

17.

Auggedal,
Vestre Gausdal

Ulsrudsøndag

17.

Sjusjøen

Gudstjeneste v/Per Anders Nordengen
Sjusjøen Fjellkirke

17.7.–7.8. Vestre Gausdal

Sommerutstilling. Galleri Skomakerstuen

Konsert med Bjørn Berge Electric Band
Lillehammer Mikrobryggeri

20.

Skeikampen

Juniorturnering. Skei Golfklubb

20.–24.

Sjusjøen

Sommerfestuke Sjusjøen

Stand Up show med Susann Laache
Hjørnet Gastrobar

21.

Skeikampen

Klubbmesterskap juniorer. Skei Golfklubb

22.

Skeikampen

International pairs. Skei Golfklubb

22.

Lillehammer

Sommerfest i Bakgården med Johan Berggren
Lillehammer sentrum

24.–25.

Tretten

Stallringfestivalen. Stavsplassen

25.

Lillehammer

Lørdag i Terrassen. Lillehammer sentrum

25.

Skeikampen

Jøra Bygg, midnattsturnering. Skei Golfklubb

22.

Rudshøgda

Musikkteater: Hjertet mitt for dekk. Prøysenhuset

25.

Hafjell

Onsdagsturnering. Hafjell Golfklubb

23.

Sjusjøen

Ingrid Olava konsert. Sjusjøen Fjellkirke

25.

Skeikampen

St. Hans-marked på Segalstad Seter

23.

Sjusjøen

Familiedag ved Sjusjøvannet. Sjusjølunga

25.

Lillehammer

Sears Crossing på LDBKs ÆftasBlues
Haakons Pub

23.

Lillehammer

Bryggerigangen/Pateys Pipe på Eftasbluesen
Lillehammer Mikrobryggeri

25.–26.

Lillehammer

NM i korpsdrill. Håkons Hall

23.

Brumunddal

25.6.
–28.8.

Lillehammer

Sommerutstilling
Galleri Zink

Sommer på torget: Konsert Ulf Storbekk og Rune
Holme

23.

Rudshøgda

26.

Espedalen

Gudstjeneste Espedalen fjellkirke

Maj Britt Andersen - Bursdagskonsert
Prøysenhuset

27.

Øyer

Formiddagstur i Øyer. Øyer Turlag

24.–31.

Skeikampen

Sommerutstilling på Myresetra

27.

Gausdal

Formiddagstur i Hærfjellområdet. Gausdal Turlag

28.

Mesnali

Konsert med Anne Flugstad. Camp Sjusjøen

27.

Lillehammer

Sommerkonsert med The Maggini Quartet
Lillehammer kirke

28.–31.

Rudshøgda

Musikkteater: Hjertet mitt for dekk. Prøysenhuset

30.

Sjusjøen

Konsert med Trygve Skaug. Sjusjølunga

28.

Hafjell

Kveldstur i Hafjell. DNT Lillehammer

30.

Skeikampen

Fjellandsbyen Open. Skei Golfklubb

28.

Lillehammer–
Follebu–Hamar

En reise i historien med Bjørnstjerne Bjørnson
Aulestad og Skibladner

30.

Skeikampen

Opplev Skeikampen - multisportkonkurranse

30.

Gausdal

Lillehammer

Sommerkonsert med The Maggini Quartet
Lillehammer kirke

Godsdagen 2022, Det Hemmelige Teater

31.

Gausdal Vestfjell

Seterlunsj på Kittilbu Utmarksmuseum

31.

Sjusjøen

Gudstjeneste v/Kjetil Aano. Sjusjøen Fjellkirke

1.

Gausdal Vestfjell

Liomseter med besteforeldre (7–12 år)
DNT Oslo og Omegn

1.–7.

Gausdal Vestfjell

Jubileumsuke. Kittilbu Utmarksmuseum

2.

Brøttum

Kveldstur sør i Brøttumsmarka. DNT Lillehammer

4.

Lillehammer–
Follebu–Hamar

En reise i historien med Bjørnstjerne Bjørnson
Aulestad og Skibladner

4.

Austlid,
Skeikampen

Fjelldilten

29.
29.6.
–7.9.

Skeikampen

Åpen kirke. Skei fjellkirke

JULI

1.–3.

Lillehammer

Embrace Norway – selskapsdans
Kulturhuset Banken

2.

Lillehammer

Erik Baier med Band på Eftasbluesen
Lillehammer Mikrobryggeri

AUGUST

2.

Mesnali

Konsert med familien Løsnesløkken
Camp Sjusjøen

2.

Brumunddal

Sommer på torget: Buttekvern seniordans

2.

Øyerfjellet

Sykkeltur i Øyerfjellet. DNT Lillehammer

5.–8.

Gålå

Peer Gynt Festivalen

3.

Gausdal Vestfjell

Seterlunsj på Kittilbu Utmarksmuseum

6.

Rudshøgda

Bernhoft med band. Prøysenhuset

3.

Fåberg Vestfjell

Søndagstur til Præstkjærringa og Gammelhans
DNT Lillehammer

6.

Skeikampen

Skeikampen Rundt

6.

Skeikampen

Knickersturneringen - Privatmegleren
Lillehammer. Skei Golfklubb

6.

Lillehammer

Lørdag i Terrassen. Lillehammer sentrum

6.

Sør-Fron

Dølarockens Festkveld. Rudi Gard www.rudigard.no

7.

Gausdal Vestfjell

Seterlunsj på Kittilbu Utmarksmuseum

7.

Auggedal,
Vestre Gausdal

Ulsrudsøndag

4.–8.

Lillehammer

Fabrikkens Sommerkurs

5.

Lillehammer–
Follebu–Hamar

En reise i historien med Bjørnstjerne Bjørnson
Aulestad og Skibladner

6.

Hafjell

Onsdagsturnering – 18-hulls. Hafjell Golfklubb

7.

Lillehammer

Nattåpent 2022. Lillehammer sentrum

8.

Lillehammer

Fotovandring i Lillehammer. Fabrikken

9.

Hafjell

Sommeravslutning med grillmat på Nermo etter
runden. Hafjell Golfklubb

7.

Sjusjøen

Gudstjeneste v/Ole Amund Gillebo.
Sjusjøen Fjellkirke

9.

Skeikampen

Blåne Hytter Mixed Double. Skei Golfklubb

7.

Mesnali

Konsert med Lewi Bergrud Trio. Camp Sjusjøen

9.

Rudshøgda

Eva Weel Skram. Prøysentunet

7.

Lillehammer

Konsert med Berliner Camerata Lillehammer Kirke

10.

Mesnali

Konsert med Carl-Jørgen Skullerud Bakke
Camp Sjusjøen

9.

Nordseter

Kveldstur rundt Nevelvann på Nordseter.
DNT Lillehammer

10.

Gausdal Vestfjell

Seterlunsj på Kittilbu Utmarksmuseum

10.–13.

Gålå

Peer Gynt Festivalen

10.

Auggedal,
Vestre Gausdal

Ulsrudsøndag med åpning av maleriutstilling

11.

Sør-Fron

Iren Reppen med band. Rudi Gard www.rudigard.no

Skeikampen

Matkroken Nybegynner-turnering med lagspill
Skei Golfklubb

11.

Lillehammer

Kveldsåpent. Lillehammer sentrum

12.

Brumunddal

Konsert med STAUT. Dala Mart’n. Brumunddal Torg

11.

Skeikampen

Festivalforspiel på Segalstad Seter

12.-13.

Skeikampen

Skeikampenfestivalen. Skeikampen

Skeikampen

Festivalturnering. Skei Golfklubb

14.

En reise i historien med Bjørnstjerne Bjørnson
Aulestad og Skibladner

14.

LillehammerFollebu-Hamar

14.–7.

Øyer

Gårdskafé. Jevne Gård

13.

16.

Rudshøgda

Konsert: Tipping for’n far. Prøysenhuset

13.

Lillehammer

Lørdag i Terrassen. Lillehammer sentrum

16.

Brumunddal

Konsert med Jørn Kjonerud og band
Brumunddal torg

13.

Brumunddal

Ta sjansen i Mjøsparken

13.-14.

Øyer

ORBO og Grainne Duffy på Eftasbluesen
Lillehammer Mikrobryggeri

Gårdskafé. Jevne Gård

14.

Gausdal Vestfjell

Seterlunsj på Kittilbu Utmarksmuseum

16.

Lillehammer

14

Sjusjøen

Gudstjeneste v/Magne Mjærum. Sjusjøen Fjellkirke

16.

Lillehammer

Kveldstur på begge sider av Åveita. DNT Lillehammer

18.

Vingrom

Utemiddag ved Flokofallet
Barnas Turlag Lillehammer

20.

Lillehammer

Opp i Bakken 2022 m/Lars Winnerbäck
og CC Cowboys. Lysgårdsbakken Hoppanlegg

OKTOBER

1.

Skeikampen

Sport1 Skeikampen - Flaggturneringen.Skei Golfklubb

1.

Lillehammer

Red Bull 400. Lysgårdsbakkene

1.

Lillehammer

Hanne Krogh - Lykken er å swinge. Maihaugsalen

1.-2.

Lillehammer

Natt i naturen med formiddagstur søndag
DNT Lillehammer

20.

Lillehammer

Lørdag i Terrassen. Lillehammer sentrum

20.–21.

Øyer

Gårdskafé. Jevne Gård

5. og 7.

Lillehammer

«Å for en elsker». Kulturhuset Banken

20.–21.

Hafjell

KM 2022 Hafjell. Hafjell Golfklubb

7.-8.

Lillehammer

Lillehammer Mataukfestival

20.–21.

Svatsum

Svastomsdågån

8.

Skeikampen

Skeimessa og Skeikampen Opp

21.

Gausdal Vestfjell

Seterlunsj på Kittilbu Utmarksmuseum

8.-10.

Lillehammer

Ronny Bank - Dølajazz festivalutstilling. Galleri Zink

21.

Sjusjøen

Gudstjeneste v/Finn Olav Myhre. Sjusjøen Fjellkirke

14.

Lillehammer

21.

Øyerfjellet

Rundtur langs Assistentråket. DNT Lillehammer

Dagfinn Nordbø og Det Norske Poesi & Satireorkester
på Fredagsjazzen. Lillehammer Mikrobryggeri

23.

Vingrom

Kveldstur til Flokofallet. DNT Lillehammer

20.-22.

Brumunddal

Matlystfestivalen

24.

Lillehammer

Uno X Sykkelglede. Birkebeineren Skistadion

21.

Lillehammer

25.

Sør-Fron

Bjørn Tomren med band. Rudi Gard www.rudigard.no

Riksteatret: Ved målet av Thomas Bernhard
Maihaugsalen

26.

Pellestova–
Lillehammer

TurBirken sykkel 41 km, UltraBirken sykkel 100 km

21.-23.

Lillehammer

Dølajazz - Lillehammer Jazzfestival

21.-23.

Tretten

Stavsmartn. Stavsplassen

26.

Lillehammer

BarneBirken sykkel

26.

Lillehammer

BAdesKen: Ja, vi elsker dette landet. Maihaugsalen

26.–27.

Lillehammer

Lillehammer Live

27.

Lillehammer

Mens vi venter på no’ Godt. Linn Skåber. Maihaugsalen

27.

Rena–
Lillehammer

Birkebeinerrittet sykkel

28.

Lillehammer

Musikalen Så som i Himmelen. Maihaugsalen

28.

Lillehammer

27.

Lillehammer

Lillehammer Storband - Marie Gram - Edin Johan
Høier. Lillehammer Mikrobryggeri

Festkonsert Trondheimsolistene og Håkon Magnar
Skogstad. Kulturhuset Banken

29.

Lillehammer

Festaften i Kulturhuset Banken

27–28.

Gausdal Vestfjell

Svevetelt og hengekøyetur i Langsua Nasjonalpark
Barnas Turlag Lillehammer

30.

Lillehammer

Trollgeir og Onkel Nut på frierferd. Kulturhuset Banken

30.

Lillehammer

Alltid annleis. Kulturhuset Banken

2.

Lillehammer

Artighet varer lengst! Kulturhuset Banken

3.

Lillehammer

Ingebjørg Bratland. Maihaugsalen

4.

Lillehammer

Halvor Johansson - Stand Up Spesial. Maihaugsalen

5.

Lillehammer

Tore Sagen gjør standup. Maihaugsalen

7.

Lillehammer

Jimmy Carr - Terribly Funny. Maihaugsalen

9.

Lillehammer

Odd Nordstoga med band. Maihaugsalen

11.–12.

Brumunddal

La Bohème. Teatersalen i Brumunddal

Etablering av krydderhage/grønnsakshage
Øyer Prestgard

12.

Lillehammer

Drøymt i sten. Kulturhuset Banken

12.

Lillehammer

Nils-Ingar Aadne - Da var det oss. Maihaugsalen

28.

Sjusjøen

Gudstjeneste v/Jan Boye Lystad. Sjusjøen Fjellkirke

28.

Gausdal Vestfjell

Seterlunsj på Kittilbu Utmarksmuseum

28.

Brumunddal

Brumunddal rundt på sykkel. Hamar og Hedemarken
Turistforening

30.

Mesnali

Kveldstur fra Fjellnær i Mesnali. DNT Lillehammer

1.
1.

Lillehammer
Øyer

SEPTEMBER

Kulturhuset Banken fyller 30 år!

NOVEMBER

2.

Lillehammer

SOLO med Ørjan Burøe. Maihaugsalen

14.

Lillehammer

Riksteatret: Detektivbyrå nr. 2. Maihaugsalen

2–4.

Skeikampen

Treningsweekend med Merkes

16.

Lillehammer

«Slik takler du idiotene på jobb». Kulturhuset Banken

2–4.

Langsua

Høsttur til Langsua Nasjonalpark
Hamar og Hedemarken Turistforening

16.

Lillehammer

Maj Britt Andersen med band. Maihaugsalen

16.–19.

Brumunddal

La Bohème. Teatersalen i Brumunddal

20.

Lillehammer

Trollgeir og Onkel Nut på frierferd. Kulturhuset Banken

24.

Lillehammer

Chopin, hans liv og de berømte klaverstykkene med
Håvard Gimse. Kulturhuset Banken

24.

Lillehammer

Eva Weel Skram. Falle til ro – ein julekonsert
Maihaugsalen

25.

Lillehammer

Kevin Vågenes. Singel i parterapi. Maihaugsalen

3.

Segalstad Bru

Gausdalsdagen

3.

Øyerfjellet

7-fjellsturen. DNT Lillehammer

3.

Tretten

Hoppeutstilling. Stavsplassen

3.

Lillehammer

Vil du være vennen min? Kulturhuset Banken

3.

Skeikampen

Thon & Blåne Hytter Hole in One. Skei Golfklubb

4.

Lillehammer

Blüthner 97869. Maihaugsalen

6.

Øyerfjellet

Kveldstur - rundtur fra Pellestova. DNT Lillehammer

7.

Lillehammer

Uno X Sykkelglede. Birkebeineren Skistadion

8.–11.

Gausdal Vestfjell

Jernvinnedager. Kittilbu Utmarksmuseum

2.–3.

Lillehammer

9.

Lillehammer

Wenche 75. Maihaugsalen

Julemarked. Lillehammer sentrum

9.–10.

Lillehammer

10.

Sør-Fron

Haustfest med STAUT. Rudi Gard www.rudigard.no

Julemarked. Lillehammer sentrum

11.

Lillehammer

10.

Lillehammer

Kreegah Bundolo Band feat. Marith Endresen
på Eftasbluesen. Lillehammer Mikrobryggeri

Atle Pettersen – Tusen Julelys. Nordre Ål Kirke

11.

Lillehammer

Christmas with Nordic Tenors. Maihaugsalen

12.

Lillehammer

Deilig er Jorden – Anita Skorgan og Rein Alexander
Lillehammer Kirke

DESEMBER

11.

Espedalen

To (tre) topper i Espedalen. DNT Lillehammer

13.

Lismarka

Kveldstur i Lismarka. DNT Lillehammer

12.

Lillehammer

14.

Segalstad Bru

Erik Lukashagen - Hans Børli å je. Gausdal kulturhus

Julekonsert Secret Garden. Maihaugsalen

13.

Lillehammer

14.

Bjønnåsen

Tur fra Persbu til Bjønnåsberget
Hamar og Hedemarken Turistforening

Frode Alnæs – Lang Desember Natt. Maihaugsalen

15.

Lillehammer

Adam Douglas – An American Holiday. Maihaugsalen

17.

Lillehammer

Lars Bremnes & Maria Haukaas Mittet. Maihaugsalen

19.

Lillehammer

Juleshow. Maihaugsalen

15.

Sør-Fron

Konsert med MODDI. Rudi Gard www.rudigard.no

16.–18.

Lillehammer

Teaterdagene. Kulturhuset Banken

17.

Skeikampen

Sponsor- og fadderlaugsturnering. Skei Golfklubb

17.

Lillehammer

Barnas dag. Lillehammer sentrum

21.

Lillehammer

Uno X Sykkelglede. Birkebeineren Skistadion

22.

Vingrom

En pappeske med historier. Vingrom samfunnshus

23.

Lillehammer

Konsert med NO 4. Kulturhuset Banken

24.

Lillehammer

Konsert med Pitsj. Kulturhuset Banken

24.

Lillehammer

Riksteatret: Jeanne d’Arc. Maihaugsalen

25.

Lyngkampen

Topptur til Lyngkampen. Hamar og Hedemarken
Turistforening

30.

Lillehammer

Smokie. Maihaugsalen

30.9.–
2.10.

Tretten

Hyttemesse Gudbrandsdalen Stavsplassen
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Hyttemagasinet tar forbehold om endringer og feil i arrangementsoversikten. Følg med på arrangørene sine nettsider om mulige endringer.

14.

DET SKJER…

i Ringsaker

Kvarstad Sjokoladefabrikk

Foto: Snilsberg Familiepark

Restaurant, butikk og sjokoladefabrikk på Rudshøgda som
er verdt et stopp. Her kan du se hvordan sjokoladekonfekt
blir laget, smake fersk sjokolade, nyte et godt måltid eller
handle i butikken. Hvis dere er minimum 5 personer, kan
dere bestille sjokoladekurs. Her får dere laget deres egne
sjokoladeflak (ingen sjokoladekunnskaper fra før nødvendig). Kurset avsluttes med kaffe og sjokoladefondue med
frukt, samt smaksprøver på andre sjokoladeflak.

Helgøya Klatrepark

I år har de bygd en ny zipline for barn i alderen 7–11 år,
samt en helt ny familieløype med 13 spennende elementer.
Morsomt for barn over 7 år med foreldre og andre klatrere
over 12 år. Årets store nyhet for de supertøffe over 12 år er
en liten klatreløype som ender i et 13 meter høyt hopp der
du lander på bakken.

Morgenstell med frokost

Nytt tilbud til barnefamilier på Snilsberg Familiepark.
Bli med og gi mat til utvalgte dyr i minigården. Vi lærer
om dyrene og parken. Etterpå blir det sunn gardsfrokost
servert i hagen eller på terrassen. Blant alle dyr på Snilsberg kommer du tett på ponnier, islandshest, highland
Cattle, norsk kvitsau, boergeiter, ullgriser, norske griser,
duroc griser, marsvin og kaniner.
Av andre aktiviteter i parken finner du natursti med
spørsmål, hopp i høyet, trampoliner, traktorlek, husker,
lekestue, sandkasse, hestesko-kasting og pilkast.

Ta sjansen i Mjøsparken

Duredagen 26. juni på Snilsberg Familiepark

Treningssenteret på Sjusjøen har også en utendørsavdeling som gjør at du kan trene og nyte herlig frisk fjelluft
samtidig.

Lørdag 13. august ønsker Ringsaker kommune, Brumunddal Lions og Sirkula velkommen til Ta sjansen i Mjøsparken. Det er et mål om 15 deltagende farkoster, hvor de tre
raskeste båtene går til en superfinale, forutsatt at farkosten tåler to turer. Det deles ut priser for største fiasko
(fiaskoprisen), pris til raskeste fartøy og publikumspris
(publikum kårer sin yndling).

Treningssenteret på Sjusjøen med uteavdeling

Utstilling av flotte biler og militærkjøretøy. Flere entusiaster fra «Raufossmopeden» vil vise fram sine tohjulinger.
Kåring av «Dagens publikumsbil». En ung speedwayfører vil vise fram sykkelen sin og fortelle om sporten. Kjell
Erik Jakobsen spiller og synger.
Snilsberg har ulike tema for de andre søndagene i løpet
av sommersesongen.

Konserter på Camp Sjusjøen

2. juli er det konsert med familien Løsnesløkken. 10. juli er
det konsert med Carl-Jørgen Skullerud Bakke. Lewi Bergrud Trio har konsert 7. august.

Sjusjøvannet rundt

Fra 26. juni kan du finne 10 poster langs Sjusjøvannet. Post 1 er hengt opp ved naustet på Sjusjølunga og siste posten
henger på gjerdet ved Trivselsplassen. Velger du rett alternativ og rett bokstav vil du komme frem til rette løsningsord.
Sender du løsningsordet på epost, vil du bli med i trekningen av tre flotte premier.

Gårdsutsalg og lokalmat i Ringsaker

• Haug Gård: Selvbetjent gårdsutsalg i Brumunddal med
vipps betaling hvor du kan kjøpe rød og gul løk i bunt,
purreløk, hvitløk, hodekål, spisskål, kålrot, grønnkål,
poteteter, gresskar og egg. De tilbyr også grønnsakskasser levert på døra eller som hentes på gården.
• Korsviken Gård: Småskala-produksjon av grønnsaker,
frukt og bær, honning, egg og kjøtt. Sesongvarene kan
handles direkte fra gården eller fra Jordnært på Lillehammer. Ligger langs Kongsvegen, midt mellom Lillehammer og Moelv.
• Slæpen Gård, på toppen av Veldre i Ringsaker: Her
dyrkes mange gamle sorter poteter (30 sorter), hvitløk,
gresskar, stangselleri, grønnkål m.m. som kan kjøpes på
gårdsbutikken og i REKO-ringen fra august.

Foto: Hanne Kristiansen

Folkeløpet på Sjusjøen

23. juli arrangeres barneløp på ca. 1 km ned til Sjusjøvannet, og en flott lett kupert 5 km løype som vil gå til sørenden av Sjusjøvannet og tilbake til Rustad Hotell. Dette er et
lavterskelløp uten tidtaking.
Arrangeres av Hverdagstreneren.

• Tunstua gardsbutikk og garnutsalg i Brumunddal: Her
finner du et godt utvalg av garn i lekre farger. Gardsutsalget har geitemelk, yoghurt, brunost, prim og pultost,
syltetøy og gelé, hjemmelaget saft, egg og vaktelegg.
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Vandring langs Præstvægen

22. juni er det vandring langs Præstvægen – fra Veldre
kirke til Ringsaker kirke. Det blir guiding undervegs ved
kultursjef Asle Berteig og lokale kjentmenn.

Nyåpning på Hygga Fjellkro

Hygga har fått nye drivere. Johannes Barli (daglig leder)
og Robert Elias Rydland har begge jobbet på Hai på
Sjusjøen, og overtar etter Ole Th. Stendahl som har vært
på Hygga i underkant av 3 år.

Sommerfestuka på Sjusjøen 20.-24. juli.

Foto: Fru G

Biskop Solveig Fiske åpner Sommerfestuka 2022. I løpet av
uka er det konserter med Levi Henriksen & Babylon Badlands, Ingrid Olava med cellister og Leif Ingvald Skaug som
byr opp til allsang. Det blir Kveldsmesse, Bibelvandring for
hele familien og festgudstjeneste med nattverd. Onsdag
er det familiedag ved Sjusjøvannet v/Visit Sjusjøen, Lions
Club Nordre Ringsaker og Camp Sjusjøen, med fri inngang
og gratis pølser til alle. Fredag blir det Historisk vandring
i Luddens rike. Hver kveld blir det etter arrangementene
kaffe og litt å bite´ti på kirkebakken. Arrangementet avsluttes med festmiddag på Mesnali leirsted søndag.
Arrangeres av Sjusjøen Fjellkirke.

Konsert på Sjusjølunga

Låtskriver og vokalist Trygve Skaug skal ha konsert
sammen med sitt band på Sjusjølunga 30. juli. Konserten
arrangeres av Visit Sjusjøen i samarbeid med kulturprodusenten Frakke Folk og med 61N Sjusjøen som medarrangør.

Fru G

Kafé, kunstverksted, figurmakeri og butikk med egne
varer. Servering av lunsj, kaffe og hjemmebakst.
Æftas-te (afternoon tea) må bestilles to dager i forveien.
Uteservering i idyllisk hage eller inne i stuene.
Åpent torsdag til og med søndag.

Tour of Norway for kids

Arrangeres fredag 22. juli på Sjusjøen Skisenter.
Alle får t-skjorte og premier, og det er åpent for alle
mellom 0 og 12 år som har hjelm og noe med hjul. De minste med trehjulssykkel og støttehjul er først ut. Så 5–6 år,
7–8 år og til slutt 9–12 år.

Matlystfestivalen i Brumunddal

Arrangeres 20.–22. oktober med en rekke arrangementer
med god stemning, unike smaksopplevelser, kultur og
matkunnskap.
Her blir det tre-retters høstmeny med sesongens
råvarer og lokale smaker, vinsmaking med Andreas
Brummund, 80-talls kveld med både historier, smaker
og musikk i lavvoen med Håkon Skaug, Friserte Fruer
med smakebiter fra forestillingen «Cava og driv på», og en
historisk reise gjennom det burgundiske kjøkken
v/Merete Bø og Thomas Giertsen og Champagnefrokost
med Christian Styren.

Rømåssetra

Foto: Hanne Kristiansen

holder åpent fra 2. juli til og med 10. august. Her blir det
tradisjonen tro ponniridning hver dag. I tillegg kan barna
hilse på høner, haner, kalver og kaniner.
På setra serveres det vafler, rømmegrøt, Gudbrandsdalskål og gjærbakst.

Prøysenhuset

Familiemusikalen «Præstvægen Grand Prix» har premiere 1. juli. Forestillingen arrangeres 6 dager i juli og byr
på musikalske opplevelser og nyskapende tolkninger av
Prøysen. «Hjerte mitt for dekk» er et musikkteater for
voksne på kveldstid. Handlingen er lagt til 50-tallet hvor
lørdagsdansen var samlingspunktet.
Under «Sommer i Prøysen» forvandles hele området rundt Prøysenhuset til en fornøyelsespark, full av
opplevelser og aktiviteter for store og små. Familieforestillingen Hompetitten, Barnetimen «Dørstokken heme»,
sommerkonserter m.m.

Vi tar forbehold om endringer!
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DET SKJER… i

Gausdal

Skeikampenfestivalen

12. og 13. august er det festival på Skeikampen. Fredag
kommer artistene Anna of the North, Halva Priset, En dags
pause - En hyllest til Jahn Teigen, Avløserlaget og Local
Heroes - En hyllest til Dire Straits.
Lørdag er det artistene Odd Nordstoga, Rotlaus, Hagle,
Trang Fødsel og Black Ice som står på scenen.

Foto: Norsk Turistutvikling

Foto: Norsk Turistutvikling

Kittilbu 30 år

Det feires med en jubileumsuke fra 1.–6. august.
I juni og august arrangeres det spennende tematurer
om flora, fauna og klima og det blir setersykling. Hver
søndag er det seterlunsj på Volden Seter. Kulturstien er en
lærerik natur- og kulturopplevelse for hele familien, som
snor seg gjennom et landskap preget av mange generasjoners bruk, fra jernalder og elgfangst til nyere tids seterbruk og kraftutbygging.

Stolpejakten Skeikampen

Stolpejakten som går som en farsott over landet har nå
kommet til Skeikampen. I fjor ble det registrert 232.000
brukere og 17 millioner besøk på stolpene i Norge.
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert
i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt,
digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik
at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt
med. Stolpejakten er et gratis tilbud.
Kart og info er tilgjengelig flere steder i de ulike kommunene, samt på hjemmesiden. I hyttemagasinets region
er det i sommer 276 poster utplassert, hvorav Skeikampen
har hele 60 av disse.

Ridning

Stall Kankerud har permanent ridebane i Svingvoll, men
i juni flytter de hestene til Skeikampen og lager ridebane
ved Skeistua. Her tilbyr de både turer på fjellet og ridetimer på banen.

Sommerutstilling på Myresetra

Fire kolleger fra Fabrikken på Lillehammer fyller gamlefjøset med spennende kunst siste uka i juli. Eva Willix stiller
med malerier, Ellen V. Larsson med kunstglass, Maj H. Klausen og Vera Fredny Solem med keramikk.

Skeikampen Opp og Skeimessa

Festivalvorspiel på Segalstad Seter 11. august

Skeikampen Opp er et motbakkeløp som går fra foten
av Skeikampen til steinbua på toppen 5. oktober. Det er
Gausdal friidrettsklubb og Visit Skeikampen som arrangerer løpet. Her blir det både konkurranseklasser og
mosjonistklasse.
Samme dag arrangeres også utendørsmessa Skeimessa på området mellom Segalstad Seter og tidligere
Gausdal Høifjellshotell. Messa arrangeres av Visit Skeikampen.

11. august lades det opp til festival med en blanding av
fjorårets vorspielartist og en høydare fra fjorårets festival
– far og sønn, Tom og Robin Bogstad. Ved dårlig vær flyttes
arrangementet innendørs.

Søndagstur til Prestkjærringa og Gammelhans

En lett tur på ca. 2-3 timer, som starter ved Skjellbreidsetra
3. juli, og er ca. 8 km lang. Arrangør er DNT Lillehammer.

Heisen er åpen

Gausdaldagen er tilbake igjen

Heisen på Skeikampen er åpen hver lørdag fra 26. juni til
21. august samt torsdag–lørdag i høstferien (i uke 40). Flott
utgangspunkt for sykkelturer eller vandreturer i området.
Egne turforslag foreligger.

3. september blir det folkefest på Segalstad Bru.
Her møter du bedrifter, lag og foreninger på stand og du
kan delta på aktiviteter og konkurranser.
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Elgtårnet

Galleri Skomakerstuen

Elgtårnet gir deg en tett-på-naturen-opplevelse. Elgtårnet i
Espedalen ble bygd i 2016, og ligger ved Ramstjern. Tårnet
er 12 meter høyt. I sovedelen i 2. etasje er det køyesenger
med utsikt for 6 personer. I 3. etasje er det oppholdsrom
med vedkomfyr med kokemuligheter, benker og bord, og i
4. etasje finner du «utsikten».
Foto: Norsk Turistutvikling

I 2000 etablerte Ellen Sofie og Egil Torin Næsheim et
kultursenter i historiske bygninger fra 1700-tallet, øverst
i lia i Olstadgrenda i Vestre Gausdal.
Omgitt av vakker natur, rikt på botaniske sjeldenheter
og en rik fauna er det skapt et konsept med stor spennvidde. Med alt fra utstilling og salg av kunst, tekstiler,
håndverk og husflid til eventyrtablåer, historisk byggeskikk, omvisning, husmannshistorier, botanikk, bakst
fra bakerovn osv.
Videre kan det nytes kaffe og skomakerlapper, enten
ute med utsikt mot Vestfjellet og Valdres eller inne ved
peisen i tømmerstua.

Skeikampen Rundt

6. august arrangeres terrengløpet Skeikampen Rundt.
Løypa går i naturskjønne omgivelser i småskog og snaufjell rundt Skeikampen. Både barn, unge og voksne, mosjonister kan delta.
Traséer på 3,7 km og på 12,2 km. Begge løypene har
start og mål ved stolheisen, «Aidonheisen», på Skeikampen. Den korteste traséen har en stigning på 123 meter, og
den lengste på 347 meter.

Fiskekort Gausdal Vestfjell/Langsua Nasjonalpark

Gausdal Vestfjell/Gausdal Statsallmenning er et fiskeparadis med smellfeit ørret. Over 90 fiskevann og kilometervis
med elver, samt kulper og bekker med loner og småstryk. Husk å laste ned fiskereglene for 2022.

Godsdagen 30. juli

Galleri Rusten

På Frydenlund teater i Vestre Gausdal samles profesjonelle
og amatører til Godsuka - en ukes arbeid sammen, med
mål om å vise en forestilling for medlemmene i slutten av
uka, på Godsdagen. I Godsuka er det samarbeidet mellom
de profesjonelle som står i høysetet. Alle deltar i prosessen. Målet er at deltagerne skal høste nye erfaringer, lære
av hverandre og bedre sine ferdigheter, for å bringe disse
tilbake til sine lag og foreninger. Godsdagen arrangeres av
Det Hemmelige Teater, som er en organisasjon med frivillige medlemmer, for å drive teaterarbeid, sette opp forestillinger, arrangere kurs/seminarer og kulturaktiviteter i
forbindelse med dette.

Galleri Rusten i Vestre Gausdal har åpen sommerutstilling fram til og med 7. august. Mandager stengt. Utstillere
er Jan Olav Bjørnstad med akvarell og Ingrid Kornkveen
Granlien med akryl.

Ulsrudsøndag i juli og august

Arrangementene er i regi av Gausdal Historielag, på Ulsrud
i Auggedal. Hver søndag er det maleriutstilling av Heidi
Løype og Synnøve Tryggeset. Det er kaffe og biteti å få
kjøpt. 10. juli er det i tillegg presentasjon av ost, fra Ystelyst og Holthaugen, samt aktiviteter for barn og unge, ved
Husflidslaget. 17. juli fremfører Arnhild Vik og Ruth Olina
Lødemel Erik-Bye-program i amfiet i Ulsrud. 7. august er
det Gausdal spelemannslag og Ola Fjeldet som holder konsert. Husflidslaget har votteutstilling, boksalg, produkter
og teknikker de to siste søndagene.
Foto: Skeikampen, Mette Sveen

Galleri og planteslag

På Volden gård er det åpent alle torsdager og fredager i
sommer. Det har vært åpen gård her siden 2005. Årets
sommerutstilling på gården er av Harald Krugerud som
baserer seg på maleri og tegninger og Ingunn Dårflot Krugerud som gjenskaper produkter av brukte stoffer.
Vi tar forbehold om endringer!
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Eiksenteret Gausdal

• Service og reparasjoner på alle hagemaskinmerker
• Montering og feilsøking robotklipperanlegg

Eiksenteret Gausdal

Bjørndalsvollen 4, 2651 Østre Gausdal
Tlf 61 22 71 90
Man.–Fre. 08.00–16.00 Lør. 09.00–14.00

Kvalitetsvarer til hus og hytte
Mye å velge i til fornuftige priser

Her er vi like sør for Djupslia i Øyerfjellet. Djupslia er en av DNT Lillehammers selvbetje

Vi har utsalg av

MATJORD!

Leveres utkjørt eller ferdig opplastet
i Grånligruva, Vestre Gausdal

912 47 522
Granlia 2B, 2653 Vestre Gausdal

- Brukte møbler - lite brukt, håndmalte møbler fra bl.a. Krogenæs
- Blüthner-piano
- Pyntegjenstander
- Utstoppet hubro

Henv. Fredrik Mørks dødsbo
993 60 501/458 71 286

Hverdager fra kl 17 • lørdag kl 9-12
E-post: hasbm@online.no

Innbydende
Friluftslivet er årsaken til at så mange trives
i Lillehammer-regionen. Både fastboende og deltidsbeboere nyter godt av en variert natur med skog
og fjell i rikt monn.
AV RAGNVALD JEVNE

Den lokale turistforeningen,
DNT Lillehammer,
arbeider med å legge til rette for turer på flere måter.
Over 400 km stier er skiltet
og merket med røde T-er. Og
foreningen utgir både sommer- og vinterkart over områdene øst for byen. UT-appen inneholder dessuten et
stort antall turforslag i vårt
distrikt, og turforslagene er
beskrevet med tekst, kart

Totaloppussing
eller bare

enkel fornyelse av badet?

– Vi HJELPER DEG!
VI UTFØRER ALT
AV RØRLEGGERARBEID
• vann/avløp
• avløpsanlegg
• varmeanlegg
• varmepumper
• bad

og bilder. Det betyr at alle
med smarttelefon kan søke
opp informasjon om turer
mens de er ute i naturen.
FINN TURMÅL
Mange synes det er inspirerende å oppsøke ulike turmål, og noen samler aktivt.
Tradisjonelt har det vært
utplassert postkasser med
fysiske bøker en rekke
steder, og det er ikke tvil
om at det har motivert folk
til å komme seg ut på tur.

igt.no

Vestfjellhytta i kveldssol. Vestfjellhytta ligger i landskapsvernområdet ved
Langsua nasjonalpark og er selvbetjent og låst med DNTs standardnøkkel.
God kapasitet med til sammen 18 sengeplasser. Egen sikringsbu har to sengeplasser og to hundebur.

GAUSDAL: Steinsmoen 5, Østre Gausdal
Tlf. 61 22 74 94
LILLEHAMMER: Landbruksvegen 2, Lillehammer
Tlf. 46 90 86 46

www.arne-nyheim.no / bademiljo.no
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TURSIDEN

ente hytter langs Rondanestien.

På tur ved Prestkjerringa i Fåberg Vestfjell. Skjellbreidhytta, ubetjent DNT-hytte, ligger ved foten av Prestkjerringa.

turområder lokker oss ut
Slike turpostkasser finnes
fortsatt, for eksempel på
Balbergkampen og Lunkefjellet, men i tillegg har
det kommet svært mange
elektroniske turmål. Turistforeningens turmål er publisert i UT-appen, der de er
organisert i lister. De fleste
listene har et tema, som for
eksempel gapahuker. Her
kan du velge og vrake, og
oppsøke de gapahukene du
måtte ønske, og kanskje
konkurrere med deg selv eller andre om hvor mange du
besøker. Tilgjengelighet
og avstand varierer, og derfor er det passende utfordringer for voksne og barn
i alle aldre.
Turboka «70 turer for
store og små, fotturer i
Øyer, Gausdal, Lillehammer og omland» bør være
en selvsagt del av boksamlingen i alle hjem og i alle
hytter i regionen. Forskjellige turforslag, inkludert
kartskisse og veibeskrivelse
til startstedet, gjør at boka
er svært nyttig for alle som
vil variere turene sine.
VESTFJELLHYTTA
En av hyttene til DNT ligger
i et område som kanskje
ikke så mange kjenner.
Vestfjellhytta var ny i 2015,

og er vel verdt et besøk.
Vestfjellhytta ligger i Gausdal Vestfjell, ved Jotunheimstien mellom Kittilbu og
Liomseter. Hvis du ønsker å
ta en tur til denne hytta uten
å gå Jotunheimstien, er det
en fin fottur på ca. 7 km fra
bilvegen til hytta.
For å komme til Vetafjellet der turen starter, må du
kjøre FV255 gjennom Vestre
Gausdal til Øvre Svatsum.
Ved nærbutikken kjører
du på bru over elva Jøra og
videre vestover ca. 10 km
på Revsjøvegen (bomveg)
til Vetafjellet. Parkering
på Revsjøvegens høyeste
punkt. Her er det skiltet til
Vestfjellhytta. Fra parkeringsplassen på Vetafjellet
følger du «Nyseterråket»
sørover til Nysetra. Nyseterråket er et gammelt kjørespor, der det tidligere har
vært kjørt med traktor. Råket er tydelig, og lett å følge,
selv om det ikke er merket.
Hele turen går i åpent fjellterreng med panoramautsikt på hele strekningen.
For det meste går du på fast
bakke, men råket passerer
også noen våte områder,
og vi anbefaler derfor gode
fjellsko. Og hvis du har en
ekstra dag, er det flere småtopper i området som passer

til en dagstur. Slifjellet,
Hornsjø-fjellet og Mossfjellet er mulige turmål.
HYTTETURER I KJENT
OG UKJENT TERRENG
DNT Lillehammer har 7
hytter. Noen av dem er selvbetjeningshytter, som betyr
at de er utstyrt med proviant. Det gjelder Kittilbua
og Vestfjellhytta i Gausdal
Vestfjell samt Djupslia på
Øyerfjellet og Vetåbua på
Fåvangfjellet. Hytter uten
proviant kalles ubetjente,
og i denne kategorien kan
vi nevne Skjellbreidhytta
i Fåberg Vestfjell og Lyngbua i Øyerfjellet. Alle disse
hyttene er låst med DNTs
standardnøkkel, som medlemmer kan skaffe seg for
eksempel hos Vandreskoen.
Hyttene ligger langs
Jotunheimstien eller Rondanestien, og brukes av fotturister som går fra hytte til
hytte. Hyttene til DNT Lillehammer er dessuten overnattingssteder på langrutene SAGA og Omveien.
Hyttene kan selvfølgelig
også brukes av dere som vil
overnatte en eller to netter,
og ta turer i hyttenes nærområder.

FORHÅNDSBESTILLES?
På de selvbetjente hyttene
er det mulig å forhåndsbestille sengeplass via hyttenes nettsider, som finnes på
ut.no. Mange liker å vite at
senga er reservert fram til
kl. 19. Hvis ingen har kommet til da, kan senga benyttes uten forhåndsbestilling.
Det er uansett bare ca. halvparten av sengene som kan
reserveres på denne måten,
og det er fortsatt fullt mulig
for den frie vandrer å komme uanmeldt og finne seg
en seng.
FÅ MER INFO OM TURER
OG AKTIVITETER
DNT Lillehammer har
avtale med forretningen
Vandreskoen i Lillehammer
sentrum om turinformasjon. Turbok og turkart fås
kjøpt både hos Vandreskoen
og i bokhandler og sportsforretninger. Se også nettsida lillehammer.dnt.no for
mer info om turforslag og
organiserte turer.
DNT Lillehammer ønsker god tur,
og oppfordrer alle til å legge noen
turer til steder dere ennå ikke har
besøkt!

KAN SENGEPLASS
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DOWNHILL
- ikke bare for de tøffeste
Nå kommer det lettere nedfarter i Hafjell Bike Park. Foto: GDF Media.

Hafjell Bike Park er klar for en
herlig og fartsfylt sommer. Og i
sommer kan du glede deg over nye
og enklere nedfarter. Downhill på
sykkel er nå for alle.
AV STEIN B. OLSEN

Knut Løkås styrer sommerskuta i
Hafjell, og vi traff ham rett før sesongstart. Da var det hektisk.
– Vi jobber på spreng for å få ferdig
vår nye nedfart. For de som er kjent i
Hafjell blir det ei grønn løype fra toppen av stolheis to, og ned til Gondoltoppen. Ei løype for alle, og her skal
du kunne sykle med din egen sykkel
også, sier en oppglødd Løkås.
– Dette er noe vi skal jobbe videre
med, og allerede neste år håper vi å få
enda flere grønne løyper, sier Løkås.
– Dette er et tilbud vi vet mange har
etterspurt, og som vi endelig har klart.
Sammen med pumptracken føler vi nå

at vi har et familievennlig tilbud som
vi gleder oss til å ta i bruk.
MORSOMT
– Den nye traséen er full av opplevelser. Morsom, men ikke skummel.
Designet gjør at det er noen kurver og
motbakker som gjør at du nesten kan
trille ned, nesten uten å bruke bremsene, sier Løkås.
Hvis du lurer på hva downhillsykkel handler om, så kommer en liten
intro her:
Downhillsykling er en morsom
aktivitet utenom det vanlige, og passer for alle som kan sykle på en vanlig
sykkel.
Konseptet går ut på å bruke skiheisene for transport opp, og så kose
seg nedover bakkene på samme måte
som når man står på ski eller brett
om vinteren. De 19 spesialbygde
løypene slynger seg nedover skogen
som omringer alpinbakkene, og har
morsomme elementer tilpasset alle
ferdighetsnivåer. Løypene er rangert
fra grønn til svart vanskelighetsgrad,
hvor grønn er det letteste, og svart er
for de mer drevne syklistene.
Det anbefales å bruke en downhillsykkel, men alle terrengsykler med
demping og gode skivebremser kan
fint benyttes i løypene.
Hafjell Bike Park er åpen hver helg
hele sommeren og hver dag i juli.
STISYKLING PÅ ØYERFJELLET
Flytstier, tekniske stier, grusveier, seterveier, over fjell og ned fra fjell - på
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Øyerfjellet er mulighetene mange!
Det finnes utallige muligheter for
sykkelturer på Øyerfjellet, enten du
ønsker en kort og enkel tur, eller en
litt lengre og vanskeligere tur. Eller en
kombinasjon av dette.
– Vi har en rekke gode turforslag,
så det er bare å ta kontakt med oss i
Hafjell, sier Løkås.
Det går fint an å sykle på hvilken
som helst sykkel på Øyerfjellet, men
om du ønsker en tur som går på litt
mer tekniske stier, vil vi anbefale på
det sterkeste å bruke en fulldempet
stisykkel. I Favn sykkelutleie leier vi
ut sykler til store og små. Terrengsykler, stisykler, el-sykler, og barnesykler kan leies her. Spør oss om hva
som passer ditt bruk og vi er behjelpelige med størrelser, avslutter Løkås.
PUMPTRACK
Den store pumptracken i Hafjell er
lokalisert på Mosetertoppen, det vil si
på toppen av gondolheisen. Her kan
du ta med din egen sykkel og prøve, og
det finnes også sykler til utlån for de
minste barna. Å sykle i en pumptrack
er morsomt i alle aldre og man trener
i tillegg balanse og kondis - dessuten
gir det stor mestringsfølelse ved å klare å få opp farten uten å tråkke rundt.
Det er også en mindre pumptrack ved
siden av Øyer ungdomsskole (rett over
veien fra alpinsenteret) som er laget
på bestilling av skolen. Området er
gratis og åpent for alle.

igt.no

Velkommen til Olstad i Vestre Gausdal

FOTOKONKURRANSE

Sommerutstilling

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

Send inn bilder fra Lillehammer, Øyer,
Ringsaker og Gausdal
Bidrag sendes til post@ntu-as.no

Åpent fra søndag 17. juli kl 12.00-17.00

Takk til alle som har sendt inn fine sommerbilder!
Forsidebildet er blant de innsendte bildene. Vi har
valgt ut topp tre bilder i sommerens fotokonkurranse.
nsbruk
• Husman
allet
-t
00
fra 17
ablåer
rt
y
nt
ve
•E
n
• Bak erov

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

LÅVENDE SAKER
Laurdag 6. august – «Dølarockens festkveld» med Baksia,
Hillbabies og Arild Skar
Torsdag 11. august – Iren Reppen med band
Torsdag 25. august – Bjørn Tomren med band
Laurdag 10. september – Haustfest med STAUT
Torsdag 15. september – MODDI

VINNER AV SOMMERENS FOTOKONKURRANSE
1. plass går til Ole-Henrik Andersen for sitt fine svarthvitt bilde av en trebåt fra Grunna på Sjusjøen.
Gratulerer Ole-Henrik! Vi sender deg flaxlodd i posten.

Program og billettinfo

www.rudigard.no

Tett på
øyeblikkene
2. plass går til
Gro Charlotte Fritzsønn
for hennes koselige bilde
av møtet mellom sau
og hund på Skeikampen.

Med lynrask fiber og Altibox TV
får du med deg alle dine favorittserier på hytta.
Les mer på eidsiva.net/fritidsfiber

3. plass går til Nanna Kristine Signebøen for det
morsomme bildet av barna som hopper ut
i Eftastjernet på Sjusjøen.
Send oss gjerne flere bilder som er tatt i Lillehammerregionen. Husk å skrive hvor bildet er tatt og navn på
fotograf. Blant de tilsendte bildene, som vi ønsker å kunne
bruke i vinterens utgave og neste sommer, trekker vi ut én
vinner per utgave som mottar 5 flaxlodd.

Del ditt bilde
#hyttemagasinet-lillehammer

Følg oss på Facebook
Hyttemagasinet
Lillehammerregionen

Tips oss om saker til Hyttemagasinet
Vi ønsker å gjøre Hyttemagasinet så interessant
og nyttig for deg som hytteeier, og tar gjerne imot
dine meninger og innspill til innhold.
Send oss en epost til: post@ntu-as.no
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Presisjon i alle ledd
Privatmegleren Lillehammer er din lokale fritidsmegler i Lillehammer region.
Vi ønsker å være det naturlige førstevalget når det gjelder kjøp og salg av
fritidseiendom i vårt fokusområde, Sjusjøen, Nordseter, Skeikampen, Hafjell og Kvitfjell.
Vi har sterk tilhørighet og stor interesse i fjellet vårt, og selger fjellområdene med
hjertet. Vi strekker oss langt for å være tilstede og tilgjengelig for
våre kjøpere og selgere.
Lurer du på hva din fritidseiendommen kan være verdt? Vurdere du kjøp eller salg,
ta gjerne kontakt med oss for en koselig hytteprat.

Med hilsen din lokale fritidsmegler i Lillehammer regionen.
Kirkegata 62 i Nordea, 2609 Lillehammer
Tlf. 61 26 63 60 • lillehammer@privatmegleren.no
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Hunderfossen i fyr og flamme
Hunderfossen gleder seg til sommeren, og til at mange
små og store skaper liv og røre i parken.
Parken er full av opplevelser, og selvfølgelig er det noen
nyheter i år også. 30 millioner er investert i eventyrlige
nyheter og oppgraderinger!

AV STEIN B. OLSEN

Etter to år med pandemirestriksjoner er Hunderfossen Eventyrpark igjen
klar for en normal sesong.
Drager med norsk særpreg
er inspirasjonen bak årets
nye attraksjon.
FYR OG FLAMME
Det var en gang en Konge
som bodde i et vakkert kongerike, like ved en storslagen foss og en majestetisk
skog. Dette kongeriket kalte
han Hunderfossen. Her
levde Kongen gode dager
med Prinsessen og en trollgutt som het Buldre, men
idyllen ble ofte avbrutt av en
irriterende og utspekulert
heks. Heksa var ute etter å
målbinde Kongen for å ta
over hele kongeriket. Hun
skydde ingen midler for å få
det som hun ville.
I håp om å bekjempe
Heksa kalte Kongen på to
tøffe drager det gikk gjetord
om, som levde dypt inne
i skogen. Den ene ble kalt
Fyr, og den andre Flamme.
Rett som det var, kom dragene flyvende. Og det i en
voldsom fart! De suste rundt
i kongeriket og adlød hverken Kongen eller Prinsessen. Kongen skjønte raskt
at han trengte hjelp med å
temme disse uoppdragne
dragene. Han søkte derfor
land og strand etter dragetemmere for å få kontroll på
Fyr & Flamme før de vandaliserte hele kongeriket.
– Vi fant ut at i år måtte
vi gjøre noe mer for de aller
yngste. Vi har oppgradert
lekeplassene og investert i
en kjøreattraksjon som er
berg-og-dal-banen «Fyr
og Flamme». Håpet er jo
at dette skal falle like mye
i smak hos de aller yngste

som Reodor Felgens Hyperakselerator, forteller markedssjef Espen Stensvold
Rønning.
Banen er utformet som
to drager – flettet inn i
hverandre. De som går om
bord, har i oppdrag å temme
de villstyrige dragene som
flyr over berg og daler. Vel
framme er sjansen stor for

Hunderfossen har ny berg-og-dal-bane for de aller yngste som årets nyhet.

der oss. Det var
mange som fikk
prøve Reodor
Felgens Hyperakselerator i
fjor, men den vil
skape minst like
mye oppmerksomhet og glede
denne sesongen.

HEDER OG ÆRE
I fjor lanserte
Hunderfossen
Reodor Felgens
Hyperakselerator. 150.000
mennesker fikk
gleden av å teste
Espen Stensvold Rønning er i Fyr og Flamme.
Her sammen med dragene med samme navn.
denne nyvinningen. Og minst
like gledelig for Hunderfosat du har blitt venn med
sen var at Reodor Felgen
dragene, og dermed får du
med sin forrykende test av
et dragetemmersertifikat.
et stuttreist og supermiljø– Vi ville ha to snille drager, og de skulle se norske
vennlig drivstoff skapte
ut. De skulle framstå som to
internasjonal oppmerksomhet. Tidligere i år ble Hunlitt ustyrlige, gode venner,
derfossen hedret, de mottok
sier Espen Stensvold Rønning som selvfølgelig har
THEA Award for verdens
testet Fyr og Flamme.
beste temaparkattraksjon i
– Jeg koste meg, og inn2021. THEA-prisen regnes
rømmer at selv for voksne
som opplevelsesbransjens
kilte det godt i magen.
«Oscar». Hyperakseleratoren vant i klassen for
Kjernemålgruppa er fra 3–8
attraksjoner, og det har
år, men vi ser også at eldre
kostet ikke mindre enn 100
barn opp til 12–13 år som
millioner kroner å bygge.
har testet syntes det var
Direktøren i Hunderfosmorsomt, så ja, vi har store
sen, Hogne Høstmælingen,
forhåpninger.
smilte fra øre til øre, og
Og nå er Hunderfossen Familiepark tilbake til normal
ikke så lite stolt kunne han
drift?
fortelle at dette var fantastisk gøy.
– Det er riktig, og vi gle-
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– At lille Norge kan hevde
seg i en så stor bransje,
bekrefter bare at vi lykkes
med vår satsing på å være
unike og annerledes. Vi
skjønte raskt at vår “Hyperakselerator” ville bli en suksess, og fasit etter sesongen
var ellevill jubel fra mer enn
150.000 gjester og en pris,
smiler Høstmælingen.
UNDERHOLDNING FRA
SCENEN
I sommer kan publikum
oppleve underholdning på
flere scener. De vil også
få møte et par nye eventyrkarakterer, mer av den
rampete sorten.
– Denne sommeren
presenterer vi to ulike forestillinger på Kongsgården:
«Prinsessa i berget det blå»
som spilles i mai, juni og august, og «Hva fant du nå da,
Askeladden?» som spilles i
juli. Hovedforestillingene
varer ca. 25 minutter, med
sang, musikk og humor som
passer for hele familien, sier
markedssjefen.
I tillegg til hovedforestillingene vil Prinsessa og Askeladden underholde foran
Eventyrslottet. Asbjørnsen
samler folkeeventyr i Trollskogen, og Kongen får hjelp
av en trollmann til å få
skikk på sine uoppdragne
nye venner. Med andre ord,
det er mye å glede seg til,
avslutter Rønning.
HYTTEMAGASINET – SOMMER 2022

Høgfjellkonserten Ved Rondane, en opplevelse for alle sanser. Foto: Bård Gundersen.

En nytelse for alle sanser
Kulturfestivalen Peer Gynt slår i år skikkelig på stortromma, og det med store navn.
Aksel Hennie har hovedrollen som Peer Gynt. KORK sammen med Anne Marit Jacobsen inntar
Høgfjellkonserten Ved Rondane. Det er bare å glede seg til august, festivalen er fra 5.–13.

AV STEIN B. OLSEN

Det er altså hele Norges KORK som
kommer til fjells, og en av våre fremste scene-personligheter Anne Marit
Jacobsen skal både synge og formidle
tekst! Tekstene er skrevet av poet og
forfatter Fredrik Høyer, som også er
med på scenen. Programleder og regissør er Mattis Herman Nyquist. Og
rammen for konserten er rett og slett
magisk. Konserten er på den spektakulære Høgfjellsscena ved Rondane.
– Jeg gleder meg så enormt til sommeren! Da skal jeg nemlig synge med
Kringkastingsorkesteret – og det har
jeg aldri gjort før! stråler Anne Marit
Jacobsen.
–Med så mange flotte musikere, og
den naturen!
En annen som også gleder seg stort
er kunstnerisk leder for Peer Gynt, Ellen Horn:
– KORK! Selveste KORK! Og Anne
Marit Jacobsen, som både kan gjøgle,
synge og få oss til å både gråte og le,
sier Ellen Horn entusiastisk.
– Og stunt-poeten Fredrik Høyer,
som har vunnet alles hjerter, skal
skrive teksten – og kanskje får vi et helt
nytt blikk på Ibsen? Jeg lover at regissør og programleder Mattis Herman
Nyquist kommer til å sy sammen en

konsert du aldri har sett maken til,
stråler Ellen Horn.
KONSERT PÅ LØRDAG
Nytt av året er at konserten arrangeres
lørdag.
– Vi håper at det gjør at enda flere
kan kombinere Peer Gynt på Gålå
fredag/lørdag med konserten. Konserten lørdag er ferdig klokka 14.00,
så man rekker fint å få med seg begge
arrangementene samme dag, forteller
kommunikasjonsansvarlig Rita Støstad
i Peer Gynt.
– Vi setter opp buss til konserten fra
Lillehammer (E6 oppover, med stopp
underveis) og for første gang fra Gålå.
– Vi håper det gjør at våre Peer Gyntvenner som har hytte på Gålå blir med
oss over til Kvamsfjellet denne dagen,
sier Støstad.
– Her er det bare å finne sin favorittplass i lyngen og nyte god musikk
med Rondane som kulisser. Mange som
opplever konserten første gang er helt
satt ut av hvilken perle av en konsert og
arena dette er. Og så er det altså kun ÉN
mulighet til å oppleve denne konserten.
– Neste år er det igjen nye artister på
scenen. Jeg håper mange kombinerer
konserten med et bad i Årvillingen eller
en tur opp på Sukkertoppen, avslutter
Støstad.

RIKHOLDIG PROGRAM
Her er noen høydepunkter:
• Åpning av kulturfestivalen Peer Gynt
2022 ved kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
• Peer Gynt på Gålå – ny forestilling
i Per-Olav Sørensens regi og med
Aksel Hennie som Peer Gynt.
• «Risset på øyet» - kunstutstilling med
Lars Elling i Galleri Låven. Elling topper nå bestselgerlistene med sin første roman «Fyrstene av Finntjern».
I vinter har han som Peer Gynt tatt
turen til det afrikanske kontinent,
og alle verkene til årets utstilling er
produsert der.
• Peer Gynt-festen med prisutdeling til
Årets Peer Gynt, Maren Lundby. På
scenen: Tinashe Williamson, Synne
Vo, Mimmi Tamba, Dennis Storhøi,
Thorvald Steen og Harald Stanghelle.
• Verdensborger – En utendørs utstilling som løfter frem tidligere vinnere
av Peer Gynt-prisen. Hva vil det si å
være verdensborger?
• Ved Korsveien - Kulturjournalist
Hilde Sandvik i samtale med ulike
gjester som setter Peer Gynt inn i
et samtidsperspektiv. Få innsikt i
tankene bak årets oppsetning fra
kunstnerne.

Ny og bedre bredbåndstilgang for hytteeiere i Hafjell og Skeikampen
Eidsiva Bredbånd er i ferd med å oppgradere bredbåndsnettet på Hafjell og Skeikampen til fiber.
Oppgraderingen innebærer et skifte fra kabelteknologi til
fiber, noe som vil gi samme kvalitet på tv, video og strømmetjenester som hjemme.
– Vi vil kunne tilby det beste av hastigheter og underholdningstjenester på hytta, forteller Vegard Fredheim i Eidsiva
Bredbånd. Hastighet og stabilitet betyr mye for blant annet
et velfungerende hyttekontor, og med bredbånd via fiber får

hyttene et stabilt og raskt bredbåndstilbud, forteller Vegard
Fredheim.
Oppgraderingen gjelder for eksisterende kunder av Eidsiva bredbånd på Hafjell og Skeikampen, samt flere andre
hyttedestinasjoner i Innlandet. Eidsiva bærer kostnaden for
oppgraderingen og kundene får ingen etableringskostnader.
Er det flere hytteeiere i samme hyttefelt som ønsker å knytte
seg til fiberen får de også nytte av oppgraderingen.
– Det er bare å ta kontakt med oss, avslutter Fredheim.
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Kryssord

Eksperimentet

Du trenger

2

Ta på deg kortbukser eller
oppbrettede langbukser. La
føttene være bare i 10 minutter
Ta på sokker

Bygg korthus i noen
minutter

Til å begynne med
var sokkene en ny
følelse for hjernen, så
den fulgte nøye med

Uten å se prøver du nå å
peke på en tåspiss på den
ene sokken. Husk – ikke
se

Kortene distraherte
hjernen, men den
husket hvordan
sokkene føltes

3

Bygg korthus
noen minutter til

Et par sokker
En kortstokk

© MCT/Bulls

Tiger

Marvin

Første gang gikk
det lett, andre gang
var det mye
vanskeligere

Igjen, uten å se,
prøv å peke på
tåspissen på
den ene sokken

Andre gang
distraherte kortene
hjernen, men den
var vant til å kjenne
sokkene, så den
glemte hvor de var
Hjernen bryr seg vanligvis ikke om lyder,
lukter og fornemmelser den er vant til

Ti kjappe

1. Hvilken farge har nyperoser?
2. I hvilken verdensdel ligger
Thailand?
3. Hvor mange dager er det i et
skuddår?
4. Hvilken sport er det FIFA er det
internasjonale forbundet for?
5. Hvilke kjente engelske bøker om
en gutt og vennene hans har
Torstein Bugge Høvestad oversatt
til norsk?
6. Hva heter hovedstaden i
Tyskland?
7. Hvilke tre farger har en linerle?
8. I hvilken del av Norge ligger
Orkdal?
9. Bjørn Dæhlie var kjent for å være
rask på…?
10. Hva er spagetti laget av?

Sudoku

Svar:
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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.

© Bulls

Hjernen din har mye å
gjøre. Den gjør jobben
litt lettere for seg ved å
ikke følge med på alt
rundt deg.

1

1. Rosa 2. Asia 3. 366 4. Fotball 5. Harry
Potter-bøkene 6. Berlin 7. Svart, hvit og grå
8. I Midt-Norge (Sør-Trøndelag) 9. Ski (langrenn) 10. Mel og vann (og av og til egg)

Samme
gamle
sokkene

Hva skjedde?
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RETUR:
Norsk Turistutvikling
Fåberggt. 153 B
2615 Lillehammer

Opplev
Tindekvaliteten
-> Veiledning -> Valgfrihet
-> Fagfolk -> Trygghet
@tindehytter

Vi gjør det enklere å være hyttekjøper. Du
får en komplett leveranse over grunnmur.

+47 940 89 000

tindehytter.no

