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Fjellfolket

Even Berntsen og Marthe Myskja Sæterbø
har skapt sitt eget levebrød
Side 4-9

• Skieventyr på vidder
og topper
• Advokatjenter
fra Valdres

Informasjon
fra Valdreskommunene
side 29-31

Det er noe eget ved å være megler på fjellet.
Vi kan aldri helt vitte hva so
om ven
nter oss rundtt neste sving.
d sallg av fritid
dseien
ndom harr vi en god anelse.
Men med lang erffaring med
Vi vet blant anne
et hvor de god
de skiløypene er, hvilken fjelllttur som passer
amilien og hvo
or mye nabohyytta ble solgt for i fj
fjor.
for fa
Vi har kontor på Beiitostølen og Fag
gernes
Kontakt oss gjerne for en hyggelig eiend
domsprat!
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Månedens vinnerbilde

Jomfruslettseter: Bildet er kåret av en samlet jury til månedens bilde i vår
uhøgtidlige fotokonkurranse. Vinneren får sitt bilde satt opp i en av bildemonterne
som står i Gullsmedvegen på Fagernes. Vinnerbildet premieres med bok, tursekk
og Flaxlodd. Bildet er fra Jomfruslettseter og bildet er tatt av Arne Nordnes,

VALDRESMÅL

framsida:
Even Gisletun
Berntsen og Marte
Myskja Sæterbø
har gjort klatring
og friluftsliv
til levebrød.
Reportasje side
4 – 9.
Foto: Trygve Lien

Gamle ord og uttrykk frå Valdres.
Her forklarer vi kva ordet tyder, og korleis det blir
brukt i ei setning

O radde: Prate om
andre

Hornindal. Motivet er fra vinterferien 2018. Tema for neste konkurranse er
Vinterglede. Frist for innsending er 15. mars. Kun et bilde fra hver innsender. Ved
innsending av bilder, bruk denne epostadr.: valdresmagasinet@avisa-valdres.no,
merket Månedenes bilde.

Mjanglin: Tynn
IH, Øystre Slidre
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V

aldres opplever endelig ordentlig vinter, og etter en
heller snøfattig start er det nå i ferd med å normalisere seg. Nødvendigvis til noens frustrasjon mens
veldig mange storkoser seg over at det er gode muligheter for å uteliv. Vinteren er en egen greie i Valdres, den bidrar til et yrende liv av tilreisende, særlig hyttefolk. En fellesnevner er interessen for å gå på bortoverski eller være ute i bakkene.
Vinter i Valdres er blitt en sterk merkevare. Det gjør inntrykk å
vite at blant svært mange hyttemennesker, i alle fall, er mye av
motivasjonen for å ha hytte i dalføret at man kan gå på ski her.
Gjerne så tidlig som mulig på høsten og fram til på vårparten. Når
snøen slipper taket på fjellet, kan de mest ihuga dra på Valdresflye der det gjerne er skiføre til i midten av juni. Masse mennesker gjør bruk av denne muligheten.
Man kommer ikke utenom når man skriver om vinter og skigåing
i Valdres, å nevne alle dem som står på for å legge forholdene
best mulig til rette. De bør man ha med i aftenbønna, mange av
dem står på ofte til alle døgnets tider når det gjelder som mest.
De gjør en grunnleggende jobb med å tilrettelegge for at flere
kommer til Valdres, og at så mange velger å kjøpe seg fritidsbolig
her. Godt løypenett sikrer igjen bedre priser på eiendom som
selges. Nå er det straks klart for vinterferieukene og med det
topptider for skigåing, tvi, tvi ...

KONTAKT OSS:
Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes
Sentralbord: 61 36 42 00
E-post: redaksjonen@avisa-valdres.no
www.avisa-valdres.no
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Fant drømmejobben
Fagernesingen Even
Gisletun Berntsen er i sitt
ess når han på sin behagelige måte guider folk
på turer høgt til fjells.
Han har bokstavelig talt
havna på rett hylle i livet.

B
Selfie ved Uranosbreen: Fjellfører Even tar selfie sammen med et fornøgd
turfølge. Foto: Privat

asen sin har han i Ulnes. For
halvanna år sia kjøpte han
og hans klatre- og friluftsglade samboer Marte Myskja Sæterbø et gardstun like ved kirka. På den fine plassen koser de to
29-åringene seg sammen med hunden Titti og katten Leif.
– Her har vi det fint, og det er godt
å kunne slappe av her etter arbeidsdagene i fjellet som kan bli lange. Beliggenheten i Ulnes er midt i blinken
for både det jeg og Marte driver med,
sier Even.
Gjennom firmaet sitt BerntsenFjell
arrangerer han turer sommer som
vinter. De fleste går til kjente fjell i
Jotunheimen.

Tar topputdanning som
fjellfører
– Det er kult, det er omfattende og
det er dyrt. Slik beskriver Even utdanninga som fjellfører som han nå
er godt i gang med. Etter to harde
opptaksprøver i fjor kom han inn på
utdanninga til det internasjonale
fjellførerforbundet. Anna hvert år tas
det opp åtte stykker i Norge som får
den høgeste utdanninga i verden på
dette feltet. I tre og et halvt år skal
han gjennom et tøft program for å
lære alle former for klatring, kunne
alt om isbreer, sikkerhet, utstyr, vær
og vind og være på topp når det gjelder skikjøring og skigåing.
Evens bakgrunn uten denne topputdanninga er ikke dårlig heller –
med blant anna treårig bachelorutdanning i friluftsliv og fire år i Forsvaret.
– I Norge er det rundt 90 sertifiserte tindevegledere, og rundt 40 av
dem er aktive, sier Even,

Spenning med overskudd

Trening i klatrevegg: Even bruker ikke lang tid på å nå toppen i
klatreveggen i storhallen på Leira.
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Sikkerhet er det viktigste momentet
når Even har med seg folk på topper i
Jotunheimen.
– Vi tar det rolig, og turdeltakerne
skal føle seg trygge hele tida. Det er
da de kan nyte turen. Er de redde får
de ingen god opplevelse. Gruppa må
ikke være større enn at jeg hele tida
føler at jeg har god kontroll. Jo mer
krevende turen er – jo mindre skal
gruppa være. På en krevende tur
med mye klatring og tauhåndtering
kan det hende jeg bare har med en.
En lettere tur med mindre klatring og
teknisk taubruk, som til Uranostind,
kan det gå an å ha med ti, forteller
Even.
I Norge er det ingen krav om serti-

fisering av turførere i fjellet slik som i
Alpene. Hos oss kan altså hvem som
helst tilby turer. Even synes det er
viktig å være så godt skolert som mulig.

Gir av seg sjøl
Even er opptatt av at turdeltakerne
får en positiv fjelltur, og at de er med
og tar avgjørelser. På turene forteller
han alt han gjør og tenker.
– Dette kalles transparent fjellføring. De er jo med meg på tur frivillig,
og jeg prøver det jeg kan for å gi dem
en god turopplevelse. Det er noe psykologi inne i dette. Jeg må prøve å
«lese» folk og hva de ønsker. Jeg har
erfart at hvis jeg gir mye av meg sjøl,
så går det bra.

Må tørre å snu
Sommersesongen for føring og klatring i fjellet er fra juni til ut i oktober.
Vintersesongen er fra januar til mai/
juni. Nå på vinteren går det i skredkurs og toppturkurs, turer i veldig
bratt og mindre bratt terreng. Mange
av turene har utgangspunkt på Valdresflya eller fra Fondsbu. Høgruta i
Jotunheimen er en klassiker over flere dager. Den går fra Gjendesheim til
Memurubu, Glitterheim, Spiterstulen, Leirvassbu og Krossbu.
– Det er en populær tur der vi får
med oss indrefileten av Jotunheimen. Hvis været er bra er vi oppom
topper som Galdhøpiggen, Glittertind og Surtningshui. Det er alltid
vær og vind som bestemmer hvor vi
går og når vi går. Noen ganger må vi
finne alternative ruter, og av og til
må vi snu eller rett og slett avlyse eller utsette turen. Det å tørre å snu er
noe av det viktigste når en går i fjellet, sier den unge fjellføreren.

Drømmejobben
Even Gisletun Berntsen har alltid likt
å være ute i fjellet og han er glad i å
trene og å bruke kroppen. Det får han
virkelig gjort i jobben han har valgt.
Han klatrer kjapt som ei fjellgeit, og
høgderedd kan han i alle fall ikke
være i jobben han har valgt.
– Dette er drømmejobben. Jeg koser meg med å være ute i fjellet. Det
har aldri vært noe anna alternativ,
sier han. Jeg driver ikke med dette
for å tjene masse penger, men jeg ser
potensialet i at jeg kan bygge ut dette
til å bli noe mer.

Ola Onstad

●● Even Gisletun Berntsen
◗◗Har gjort klatring, fjellføring,

brevandring og skikjøring til
levevegen sin.
◗◗Sammen med samboer Marte
Myskja Sæterbø har han bosatt seg
på et bruk ved kirka i Ulnes.
◗◗Jobber også med spesialoppdrag på
høghus i Oslo.
◗◗Oppvokst på Fagernes, og har laga
sin egen arbeidsplass i Valdres.

Valdresmagasinet

i fjellet

Even Gisletun Berntsen har gjort
klatring, fjellføring, brevandring og
skikjøring til levevegen sin

– Dette er drømmejobben.
Det har aldri vært noe anna
alternativ.
Even Gisletun Berntsen

Henger på stabburet: Klatring og friluftsliv er livet for Marte Myskja Sæterbø og Even Gisletun Berntsen. Litt klatring på stabburet som står i tunet heime i Ulnes
er morsomt.

Valdresmagasinet
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På jobb i Oslo
– Dette er en kjempefin og fleksibel jobb
som jeg kan ta i
mellomsesonger.
Even Gisletun Berntsen

Litt av en arbeidsplass: Det er overheng og 70 meter ned til bakken. Even er en av klatrerne som jobber med vindusmontering på nye Munchmueseet i
Bjørvika. Han og de andre klatrerne blir små. Foto: Privat

Bil med speialinnredning for fjellturer
Den gamle VW Caravellen
til Even Gisletun Berntsen
er smart innreda og alltid
klar til fjelltur. Der kan
han både sove og ha med
seg alt han trenger.

D

en store varebilen har
dobbeltseng, skap og kroker. Den har plass til tau,
hjelmer, stegjern, økser og
anna utstyr som trengs til ei gruppe
som skal være med på fjelltur.
– Bilen går bra, og fungerer som
et lite hus når jeg er ute i fjellet, sier
Even.
– Marte og jeg har hatt flere langturer med den, og det fungerer helt
fint. Blant anna var vi på en tre
ukers tur i Nord-Norge der Caravellen oppførte seg pent, og vi kunne
stoppe og overnatte hvor vi ville.

Enkel luksus
– Det er jo sjølsagt veldig enkelt
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inne i bilen, men for oss er det luksus å ha med seg ei god seng i bilen
og ha god plass til utstyr og bikkje.
Det er også luksus å kunne ha med
alt utstyret jeg trenger til meg sjøl
og turdeltakerne på fjellturer, sier
Even. Bilen har firehjulstrekk og
webastoanlegg slik at det er enkelt
å tørke vått og svett tøy.

Egen stemning i bilen
Etter flere dager på tur mener samboer Marte Myskja Sæterbø at det
kan bli et spesielt miljø i bilen.
– Med mye tørking av svette klær
og sko på et forholdsvis begrensa
område sier det sjøl hvordan lukta
og miljøet blir der inne, sier hun og
ler.
De har mange fine opplevelser
med bilen. Tenk bare å våkne og slå
opp den store bakdøra og se ut på
fine fjell og vann. Da gjør det ikke
noe om svettelukta kiler litt i nesa.

Ola Onstad

Smart innredning: Turkameratene Titti og Even Gisletun Berntsen har hatt
mange kosestunder i den spesialinnreda Caravellen etter fine fjellturer.

Valdresmagasinet

70 meter over bakken

Folketeaterbygningen: Even på jobb på fasaden til Folketeaterbygningen på Youngstorget. Foto: Privat

Sikkerhet er viktigst
Det er 70 meter over bakken
Ofte kan de bruke mer tid på sikring enn på
og overheng. Der henger
sjølve jobben som skal gjøres.
– Dette er en kjempefin og fleksibel jobb
Even. Han er med og monterer
for meg som jeg kan ta i mellomsesonger. Da
240 vinduer på det nye
jeg spurte om jobb der sa jeg at jeg er en erfaren klatrer, men uerfaren håndverker.
Munch-museet. Hvert vindu
Oppdragene er ofte kompliserte og planlegveier 900 kilo.
ginga av hvordan vi skal få jobben gjort tar

D

et er flere klatrere som henger i tau
og jobber sammen. De tar imot
vinduene fra en lift og får dem på
plass. Det er langt, langt ned.
Det er litt av en arbeidsplass. Vi andre kan
jo bli skjelvne bare av å tenke på hvordan
dette må være. Even Gisletun Berntsen tar
på seg slike jobboppdrag når det er stille perioder med fjellføring. Firmaet han jobber
for har et passende navn. Høyden AS heter
det. Dette er ikke jobber for alle oss som synes det er ekkelt i store høgder.

Istapper og vindusvask
De som starta dette firmaet begynte med å
fjerne istapper fra høge bygårder i Oslo. Med
klatrere går det de fleste steder enklere og
kjappere enn med lift.
– God sikring er alfa og omega. Vi sikrer
oss rundt piper eller finner strukturer i bygget som vi fester oss i. Jeg blir veldig fornøgd når jeg finner solide stålbjelker. Det
går også mye i vindusvask på høge bygg. Det
er snakk om arbeid i tau på utilgjengelige
plasser. Vi kaller det tilkomstteknikk, sier
Even.

Valdresmagasinet

ofte lang tid.
Even var også med på en heftig jobb da
han var med på vedlikehold av fasadeduken
som henger på høgblokka i regjeringskvartalet. Der var det 60 meter rett ned. Alt går
bra, bare sikkerheten kommer først.

Snøskredvarsling for NVE
Med jevne mellomrom er Even i Jotunheimen og undersøker områder hvor det kan
være snøskredfare. Informasjonen fra målingene går til NVE som legger dem ut på
nettstedet varsom.no.
– NVE har avtale med mange som gjør slike undersøkelser i skredutsatte områder i
fjellet. Det er blant anna en på Filefjell og en
i Lom som undersøker i andre deler av Jotunheimen. Jeg synes det er flott å være
med i dette observatørkorpset. Da får jeg
mange fine turer til fjells aleine hvor jeg bare
kan tenke på meg sjøl – og ikke på et helt
turfølge som jeg skal passe på.

Ola Onstad
Trening under låvebrua: Med høge fjell i det fjerne kan
ikke Even ha finere sted å trene.
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Trives i Valdres: Marte Myskja Sæterbø, Even Gisletun Berntsen, katten Leif og hunden Titti stortrives med å bo i Ulnes.

Slike unge voksne vil Valdres ha
Etter noen år utafor dalen kom Even Gisletun
Berntsen tilbake til Valdres og skapte sin egen
arbeidsplass. Han hadde
også med seg en ressurssterk samboer som har
mye å bidra med. Slike
folk vil Valdres ha.

J

eg er Valdrespatriot, og det var
helt naturlig for meg å komme
tilbake til Valdres etter noen år
andre steder. Ønsket mitt var å
få til noe jeg kunne leve av som har
med fjell og friluftsliv å gjøre. Nå har
Marte og jeg vært her i halvtanna år,
og jeg føler meg veldig heime. Det er
godt å være her, sier Even.
Det er slike ord alle som driver
med næringsutvikling og jobbskaping i Valdres ønsker å høre. Lokalpolitikerne snakker mye om nettopp
dette, men det er ikke så lett å få
unge til å komme til Valdres – rett og
slett fordi arbeidsmarkedet er begrensa.

Arven etter foreldrene
Oppveksten til Even var prega av
mye trening og fine turer i naturen.
Foreldrene hans, Ellen og Kjell Arne
Berntsen, er kjente navn i treningsog friluftlivsmiljøet i Valdres. Mor
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– Jeg er Valdrespatriot, og
det var helt naturlig for meg
å komme tilbake til Valdres.
Even Gisletun Berntsen

driver treningssenter med aktiviteter
innendørs og far var friluftsmann
med stor F.
Kjell Arne Berntsen som var en
dyktig og godt likt leder for Valdres
Natur – og Kulturpark, døde i ei tragisk skiulykke for noen år sia. Even
hadde et svært nært forhold til sin
far.
– Jeg føler stolthet for det han sto
for, og med det jeg nå har starta fører
jeg på en måte videre det han sto for.

bur og låve og beliggenheten så godt
at vi slo til. Det har vi ikke angra på,
det er veldig koselig her.
Hun forteller at de vurderte å flytte
til fjellkommunen Vang som har
vært så flinke til å skape arbeidsplasser for unge, men de er begge svært
fornøgde med valget av Ulnes.
– Det er fint å være Fagernesgutt i
Ulnes, sier Even med et smil. Det er
kort veg til Fagernes og til fjells. Låven vi har på det vesle bruket vårt er
spennende – kanskje vi etter hvert
kan bruke den til aktiviteter som har
med klatring og fysisk aktivitet å gjøre.

Savner en fjellkafé
Marte fra Åndalsnes synes det er
fint å bo sammen med Even som har
oppvekst i Valdres og kjenner mange
her fra før.
– Både jeg og andre som har flytta
hit ønsker oss et eller flere møtesteder for unge voksne. Det er så mange
fine folk her med mange av de samme interessene som oss. Kall det hva
du vil, men er møtested som for eksempel en Fjellkafé hadde vært fint å
ha. Nå er ballen kasta ut, kanskje
noen tar kontakt med oss slik at dette kan bli noe av.

Ola Onstad

Raskt huskjøp
Stedet Marte Myskja Sæterbø og
Even Gisletun Berntsen kjøpte i Ulnes er nærmeste nabo til kirka.
– Vi var i bryllup i kirka og stakk
innom huset siden det akkurat var
visning der, forteller Marte. – Finstasen var på, og vi tenkte vi bare skulle
titte. Vi likte huset, tomta med stab-

Midt i blinken: Beliggenheten sentralt i Ulnes er et fint utgangspunkt for
Evens jobbing som fjellfører og Martes jobb på Vaset.

Valdresmagasinet

Marte skaper aktiviteter på Vaset
Hun er vokst opp på en
gard i Åndalsnes med
bratte Romsdalsfjell på
alle kanter og begynte
med fjellklatring i tenårene. Nå jobber Marte
Myskja Sæterbø i et helt
annerledes fjellterreng.

F

ra stedet hun og Even Gisletun Berntsen har kjøpt i Ulnes
er det bare noen minutter i bil
opp til Vaset hvor hun har arbeidsplassen sin. Der er hun daglig
leder og aktivitetsleder i det nye Vaset Aktiv. Gomobu fjellstue, Brennabu leirskole, Vaset Vekst og skiheisen
på Vaset er blant bidragsyterne til Vaset Aktiv.
– Vi er den eneste aktivitetstilbyderen på Vaset, og jeg lager aktivitetstilbud for hytteeiere, turister og
lokalbefolkningen. I vinter har blant
anna kveldsturer på truger vært veldig populære, sier Marte. Seint i november hadde vi Valdresrennet for
barn. Siste helga i januar hadde vi fokus på vinterstillhet og i slutten av
februar blir det mer action med det
vi kaller superhelg for ungdom med
blant anna kitekurs og topptur med
Even.

God turopplevelse
Marte har bachelorutdanning i friluftsliv. Det samme som Even. De
møttes i Sogndal da de studerte der.
Hun har også et årsstudium i naturfag. Hun er glad i planter, og på turene liker hun å fortelle om det som
vokser og gror.
– Det er mange spennende sagn og
historier i Valdres som jeg liker å fortelle når jeg har med folk på tur.
Stikkord kan være stølskultur, haugafolk og sagnet om Hulabakken.
Det virker som turdeltakerne setter
stor pris på at jeg også driver med
kulturformidling når vi er ute. Turene går i rolig tempo og vi skal kose
oss.

Samkjørte
Med samme sterke interesse for fjell,
friluftsliv og klatring har Marte og
Even hatt mange fine turopplevelser
sammen. Mange av dem har gått i Jotunheimen eller i andre Valdresfjell.

Aktivitetsleder: Marte Myskja Sæterbø er glad i å klatre i høge fjell, men synes det er svært givende å lage nye
aktiviteter i nyoppretta stilling i mer snille fjellomgivelser på Vaset.
De har jobba som guider på Svalbard,
og vært noen måneder på ferie i Patagonia sør i Argentina – hvor det er
flotte fjell å klatre i.
– Vi utfyller hverandre bra, snakker samme språk, og kan kanskje få
til mer samarbeid i jobbene vi har
også.

– Det er bra å bli mer synlig. Kontoret der kan også i perioder fungere
som en turistinformasjon. Da vil vi
også få kunngjort aktivitetene på Vaset på en mye bedre måte, sier hun. –
Det er fint med bratte fjell slik som
jeg er vant med fra Romsdalen, men
det trenger ikke være bratt for å være
fint. Det er Vaset er godt eksempel
på.

- Det er mange spennende Turistinformasjon på Vaset
Den første tida i nyoppretta jobb i Vasagn og historier i Valdres
set Aktiv har Marte vært opptatt av at Brenner for klatreklubben
som jeg liker å fortelle når jeg det hun finner på og setter ut i livet Marte liker å engasjere seg og er glad
skal ha kvalitet. Til nå har hun hatt i å klatre. Derfor sa hun ja til å bli lehar med folk på tur.
Marte Myskja Sæterbø

Valdresmagasinet

kontor på Brennabu, men skal få lokale ved sia av sportsbutikken på Vasetsenteret.

der i Valdres klatreklubb.
– Det er morsomt. Klatring er en
flott aktivitet for store og små der

alle muskler i kroppen brukes. Prestasjonspresset ligger bare på deg
sjøl. I klatreveggen kan de beste ha
det fint ved sia av nybegynneren.
Klatreveggene i Storhallen på Leira
er fantastisk fine, og vi har masse
folk som koser seg med å være med. I
klubben er det cirka 180 medlemmer, og over halvparten er aktive i
klatreveggen.
– Even og jeg er masse i klatreveggene på Leira. Vi er heldige som har
det tilbudet og bor i nærheten av fine
fjell.

Ola Onstad

9. februar 2019
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12 kjappe
Line Margrethe Svien
Stilling: 	Resepsjonist, sauebonde-lærling og
lokalmat-produsent
Alder: 44
Bosted: Øye i vakreste Vang i Valdres!
Tilknytning til Valdres:
Den glade hytteturist fra Oslo som stortrivdes og
begynte å jobbe mer og mer på ei fjellstue i nærheten.
Jeg ble fort glad i bygda her og en singel sauebonde ved
navn Kjell Gudmund, og har nå vært fastboende i 9 år.
Vokste opp i en ishockey- familie med mamma, pappa og
lillebror. Vi var mye på farten og hadde hytte ved sjøen
som vi brukte mye i barndommen. Etter hvert ble det
mer og mer fjellene som lokket og hytta på Tyinkrysset
ble bygget. Jeg er nå sauebonde- kone på fjerde året,
lærer noe nytt hver dag, bidrar der jeg kan, har lov til å
kjøre bil, produserer lokalmat i vår egen bedrift Tyinlam,
jobber i Vang kommune, bruker all fritid på dyrene våre
og ute i naturen, tåler å bli skitten på hendene, og elsker å
videreformidle, smak, stemning, kultur og kvalitet fra
Valdres!
Mat:
Jeg er altfor glad i god mat! Alt fra svigermors husmannskost til nye smaker. Jeg hadde aldri smakt rakfisk,
pinnekjøtt eller lutefisk før jeg møtte Kjell Gudmund,
men jeg skjønte tidlig at dette var viktige råvarer; så jeg
husker godt min første Rakfiskfestival, min første
julemiddag her hjemme med lutefisk og selvfølgelig
pinnekjøttet som serveres juledagen og som vi nå
produserer og selger ut fra gården hvert år.
Drikke:
Pepsi Max til hverdags og en kald cola i helga!
I førjulsstria når vi jobber lange kvelder med pinnekjøttproduksjon tar vi oss alltid en liten kvirrevitt etter endt
innsats.
Drømmeferien:
Den fikk vi oppleve vinteren 2017: Svalbard!
Framkomstmiddel:
Bil, beltebil, ATV, traktor, alt etter hva jeg skal.
TV- program:
Ser veldig lite på tv, aldri på film og får ikke til å følge en
serie. Men jeg er glad hvis jeg får sett på Lindmo, 113,
store sportsbegivenheter og gode dokumentarer.
Lesestoff:
Det blir nok lite lesing også, men papirutgaven av avisa
Valdres, lokale utgivelser som Eidsbugarden budstikke
og Menighetsbladet, samt nasjonale nyheter på nett gir
meg god oversikt.
Nettsted:
nrk.no, aftenposten.no, vg.no, vang.kommune.no, vangivaldres.no
Musikk:
Jeg elsker musikk av alle sjangre bortsett fra opera og
jazz! Jeg jobbet i musikkbutikk i ungdommen, og liker
nok mye musikk som jeg egentlig er for «gammel» for og
spiller veldig høyt i bilen og når jeg vasker huset!
Bil:
Subaru Outback
Hvem fortjener en blomst:
Svigermor! Hun bor i underetasjen og er vår hverdagshelt.
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Knoppskyt: Mannen bak Bakeriet i Bagn, Helge Gjerdalen, sier det er en naturlig utvikling
at han nå også starter opp på Fagernes. Her blir det et utsalg i kombinasjon med kafé og
lunchcatering, forteller han. Beliggenheten blir i hovedgata på Fagernes.

Nå åpner Bakeriet i Bagn
også på Fagernes
Drøye fire år etter
oppstarten av Bakeriet i Bagn
knoppskyt gründeren og eieren Helge
Gjerdalen (63). Til
vinterferien satser
han på å ha åpnet
utsalg på Fagernes.

E

n håndverker har siste ukene jobbet på
høygir med å gjøre
om lokalene, som
også tidligere en kort periode har huset kafé. Beliggenhet blir i Nordea-/Kreditkassen-bygget der Valdres Apotek holdt til i Jernbanevegen
før de flyttet til Fagernes
kjøpesenter. Lokalet har
stått ledig siste halvåret og
utleier er Golhus med Eivind Akervold i spissen.

Kafé og utsalg
– Lokalet utgjør 75 kvadratmeter og er godt egnet for
det vi skal drive på med, forteller Helge Gjerdalen. Han
bekrefter at de skal starte
kafé og utsalg basert på råvarene de lager i bakeriet i
Bagn. I tillegg til at det blir
mulig å handle over disk eller ta seg en kaffekopp og
nyte bakeriets kanelsnurrer,
boller og skolebrød, vil de
selge påsmurte baguetter.
– Tanken er også at vi skal
drive med enklere lunchcatering. En av de viktigste
grunnene til etableringa på
Fagernes er, kan du si, moti-

vert av bedriftsmarkedet ved
at vi vil tilby lunsj- og møtemat, sier Gjerdalen. Han forteller at de vil samarbeide
med Reboli AS på Leira og de
har etablert kontakt med Fagernes Landhandel. Kortreist og lokalt er en viktig del
av konseptet.

Oppstart i 2014
Det som startet som en
gründeridé i 2014, de første
brødene kom ut av steinovnene i de gamle bakerilokalene i kjelleren i Fossgårdbygget i Bagn i oktober det
året, har etter hvert utviklet
seg til å bli en bedrift med
kunder over alt i Valdres og
Hallingdal, faktisk. Hyttefolket har for lengst oppdaget
Bakeriet i Bang.

Inspirasjon fra Lom
Bedriften har på mange måter hentet inspirasjonen sin
fra det berømte og populære
bakeriet i Lom med Morten
Schakenda i spissen. Brødene bakes fortsatt i en gammel steinovn selv om virksomheta for lengst har flyttet opp fra kjelleren og over
vegen til de tidligere lokalene til Samvirkelaget i Bagn, i
Storebruvegen. Rett bakenfor går E16 som i underkant
av ett år vil gå i tunnel.

Nytt utsalg i Bagn
– Vi ser at når tunnelen kommer vil det helt klart kunne
påvirke trafikken ved utsalget i Bagn. Tanken vår er å
flytte utsalget til et annet og
mer strategisk sted i Bagn
sentrum, sier Gjerdalen. Han

vil verken bekrefte eller avkrefte det ene eller det andre. En av mulighetene kan
være å flytte inn på Valdrestunet. Men selve bakinga vil
fortsatt foregå der det skjer i
dag ettersom ovnen og utstyret er installert her.
Nytt blir også at de nå må
bake hver dag. I dag har
brødbaksten vært konsentrert til torsdag til søndag.
Det er nå omkring seks årsverk fordelt på inntil 14 medarbeidere som har sitt virke i
bakeriet. Det ligger i korta at
de trenger flere ansatte for å
håndtere veksten og etableringa, ikke minst på Fagernes.

Lokale og hyttefolk
Helge Gjerdalen forteller om
en fantastisk utvikling siden
han tok det avgjørende skrittet i 2014 med å starte bakeri.
– I godt moden alder kom
jeg til den erkjennelsen at
om jeg ville spise gode brød
måtte jeg bake dem sjøl. Det
er vel egentlig slik det startet, sier han. Sortimentet er
gradvis utviklet og teller nå
altså alt fra brød og baguetter
til gjærbakst egna ved siden
av kaffekoppen. Salget foregår gjennom en rekke butikker i distriktet, og en ikke
ubetydelig del selges over
disk fra bakeriet i Bagn. – Ja,
mange hyttefolk kjøper varene våre, men også forbausende mange lokale. Jeg vil si
at vi har fått en nesten rørende god mottakelse lokalt. Det
varmer, sier Helge Gjerdalen.

Torbjørn Moen
Valdresmagasinet

Venninner og
advokatpartnere
Noen fellesfaktorer har
brakt Guro Tuv (34) og
Marte Dalåker (34) dit de
er i dag som kompanjonger i et relativt ferskt
advokatkontor i Oslo
med det noe ambisiøse
navnet TD Legal AS.

G

uro Tuv og Marte Dalåker
kommer begge fra Valdres,
fra henholdsvis Plassane,
«verdens navle», i Vestre
Slidre og «vakre og varierte» Vang.
Karakteristikkene er deres egne. De
vil bli trodd på at oppvekst i Valdres
har betydd mye for dem. Jentene
som nå har rukket å bli 34 år, bodde
begge på hybel på Fagernes under
tida på Valdres vidaregåande skule,
og det er egentlig det som brakte
dem sammen, til nære venninner
som nå også har blitt advokatpartnere.

Advokatpartnere
De har litt forskjellig livsløp. Etter videregående dro Marte til Frekhaug
uten Bergen for å ta et år på folkehøgskole, på en linje med golf og
idrett som spesialfelt. Jenta var
sportsinteressert. Høsten 2005 startet hun med friskt mot på psykologistudier i Bergen, men det var ikke
noe for henne, og hoppet av til fordel
for tre år på Idrettshøgskolen i Oslo.
Det var heller ikke det hun ville jobbe med, og skjebnen ville at hun heller satset på jusstudier som hun var i
mål med i 2009. Året etter ble hun
også mor til en gutt.

Jusstudier
Guro startet også på jusstudier, som
hun gjorde unna på rekordtid. Innimellom ble det også tid for en liten
barneflokk som nå teller tre, 2, 6 og
14 år. Etter studiene startet hun som
advokatfullmektig hos Advokat Edin
og ble advokat i 2012. Skjebnen ville
også at begge jentene ble ansatt i
samme advokatkontor. Med en god
del års praksis fra advokatkontor
meldte tanken seg om å gjøre noe
mer ut av det, si opp og rett og slett
starte for seg sjøl.

Ville stå på egne bein
– Tanken om å skape vårt eget foretak modnet. Vi var klare for litt forandring og så da at vi måtte flytte på
oss. I større grad ville vi styre vår

Valdresmagasinet

Heime i Valdres: De to Valdresjentene Marte Dalåker (f.v.) og Guro Tuv sier mye fint om oppveksten sin i Valdres. Nå har
de to venninnene startet eget advokatkontor.
egen tid, kan du si. Det var en vanskelig avgjørelse å slutte i en jobb du
har trivdes med, men vi var klare for
å ta skrittet fullt ut, forteller Guro og
Marte. Vi møter dem heime på en
snarvisitt i forbindelse med juleferien.
Etter en telefon heim til Dalåker'n,
far i Vang, var det ikke lenger noen
betenkeligheter. – Far mente vi skulle hoppe i det og satse og han ville
støtte oss. Det gjorde avgjørelsen om
å si opp enda enklere, forteller Marte, som ikke angrer et sekund.
Et drøyt år har gått siden de startet

TD Legal advokatkontor. Og et naturlig spørsmål er hvordan det har gått?

Vellykket oppstart
– Vi ligger over budsjettert omsetning og har nådd målet vi satte oss
for det første året. Det gjorde også at
vi på slutten av året «bevilga» oss firmatur til selveste New York. Det var
en god opplevelse, og vi kunne konstatere at man der i garden ikke var
kommet særlig langt på for eksempel
den digitale utviklinga slik vi er
innen faget i Norge. Det var morsomt
å registrere at vi var noen hakk mer

moderne enn det amerikanerne er på
dette feltet. Besøket var i alle fall lærerikt og spennende for oss, sier de
begge.

Tre fra årsskiftet
Valdresjentene har så stor tro på
framtida at de fra og med dette årsskiftet har ansatt ytterligere en advokat. En mann denne gangen. Det er
forøvrig mannen til Guro som også er
advokat.

Torbjørn Moen
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De vil også være
advokater
for valdrisene

Ble tre fra nyttår: Advokatkontoret TD Legal, startet av valdresjentene Marte Dalåker og Guro Tuv, fikk ytterligere en ansatt fra årsskiftet da Christian Angell
Foto: Ingri Valen Egeland
Røkke ble ansatt. 

Valdresjenter har startet
De to valdresjentene Guro Tuv og Marte Dalåker
framhever oppvekst på gard i Valdres som viktig
ballast for å jobbe som eiendomsadvokater. Nå vil de
også kapre kunder i Valdres.

D

e to advokatjentene er nå i
en fase der de bruker mye
tid på å bygge opp kundeporteføljen. De hadde naturligvis noen kunder i «sekken» fra
ti års jobbing i faget, og nye er i løpet
av året kommet til. Men det vil alltid
være rom for mer, og en av tankene
er også å skaffe seg klienter fra Valdres. Noen lokale saker har og har de
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hatt, men jobber for at valdressaker
og klienter herfra kan utgjøre en
enda større del av kundeporteføljen
etter hvert.
– Valdres er jo hjemme for oss, og
det er her røttene våre er og vi kjenner jo distriktet, og mye folk her. Det
er et godt utgangspunkt, mener de to
advokatdamene, som er hjemmom i
anledning jula.

– Det ble litt rakfisk og den slags, og
det er ordentlig jul for meg, forteller
Marte.

Eiendom er spesialfelt
– Og hvilke rettsområder satser dere
på?
– Vi gjør mye forskjellig, men det er
innenfor eiendom vi har vårt spesialfelt, forteller Guro og Marte. Eiendom-feltet er i stor vekst og utvikling
i Norge og et område med store konsekvenser som det er spennende å
jobbe med, sier de to. Spesifisert kan
dette være blant anna saker knyttet
til eiendomsutvikling, rettstvister og
tvister omkring boligkjøp. Vi kan ikke

drive med alt, selv om det hender at
vi trår til på andre områder også, men
i det daglige driver vi mye med forvaltningssaker som blant anna kan
dreie seg om dele- og seksjoneringssaker, sier de. De presiserer at de
eventuelt formidler kontakt med andre for spesialfelt de ikke kan ta.

Får mange kommentarer
– Dette er ikke akkurat et så veldig feminint rettsområde å jobbe med?
– Ja, ganske riktig er det nok flere
menn enn kvinnelige advokater
innenfor dette feltet enn så lenge. Vi
opplever å få mange positive kommentarer på at det også er jenter som

Valdresmagasinet

Saker lokalt: Advokatjentene har allerede kunder i Valdres og jobber for å skaffe seg flere. I
midten av januar kjørte Marte Dalåker en rettssak i Valdres Tingrett og bildet er tatt i rettssalen på
Sorenskriverkontoret på Fagernes.

Valdres kaller: Venninnene Marte Dalåker (f.v.) og Guro Tuv var i jula hjemmom i Valdres. Da møtte
Valdresmagasinet dem for intervju.

sitt eget advokatkontor
driver på med dette. Men det er dette
vi kan mest og trives med, understreker Guro og Marte, som ikke minst
tror at det er mange slike saker i Valdres.

Vil være nære
– Vi er også mye opptatt av å kunne
hjelpe folk på et tidlig stadium før
det blir krise. Vi vil også søke å være
litt annerledes advokater for folk,
Vårt konkurransefortrinn skal være å
identifisere det som virkelig betyr
noe for folk, å ha en slags psykologisk tilnærming til sakene. Vi mener
at det derfor er viktig å lytte til helheten og at vi skal være ærlige og først

Valdresmagasinet

og fremst nære og til stede for folk og
klientene våre, sier Guro og Marte.

et dragsug i meg til Valdres, presiserer Marte.

Valdres preger dem

Fant opp navnet selv

Ballasten fra Valdres har vært med på
å forme dem, påstår de,
– Vi er begge oppvokst på gard her i
Valdres og vet mye om hva det medfører. Vi er kanskje litt mer praktisk
anlagt og har erfaring og ballast som
er bra for advokater å ha.
– Jeg vil påstå at oppveksten min
her i Valdres og Vang har vært med på
å gjøre meg mye tryggere. Den har
gitt meg gode verdier i livet som jeg
tjener på nå. Det er trygt og godt å
vokse opp her i Valdres. Jeg har alltid

– Men navnet TD Legal trenger også
en forklaring ...
– Jo, takk, vi jobbet mye med navnet og T og D-en står for etternavnene
våre. Vi var bevisste på at vi ønsket
oss et litt moderne navn. Neste fase
var å utvikle en logo som identifiserer
oss. Da søkte vi et litt feminint tøtsj
for å få fram at dette akkurat er oss,
slik vi vil framstå.

Jobber hjemmefra
Advokatjentene er også litt utradi-

sjonelle på andre felter. – Vi driver
praksisen i stor grad hjemmefra,
men leier oss inn i et kontorlandskap
etter behov. Våre arbeidsplasser er i
den grad det er mulig, papirløse. Og
vi skiller oss nok klart ut fra den
gamle garden advokater på den måten, sier Marte og Guro, som begge er
helt klare på at de har havnet på rett
hylle her i livet. Livet som akkurat nå
er hektisk, innholdsrikt og veldig
spennende, forteller de om, og valdriser skal man som kjent alltid stole
på, noe som ikke minst er viktig i advokatyrket.

Torbjørn Moen
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Avfallspyra
amiden illlustrerrer prioriterringene i no
orsk avfa
allspolittikk.

Alle rester av skivoks, klister og glider UTEN FLUOR kan kastes
i brennbart avfall. Papiret etter skirens kan også kastes der.

Pyramiden
n ska
al leses fra øv
verstt til
derrst, og
g målet er att avfalllet skal
ned
å næ
ær toppen av
behandless så
py
yram
miden som mulig.

Skiprodukt MED FLUOR må sorteres som farlig avfall og leveres
på miljøstasjon. Det gjelder voks, klister, glider, bokser.
Fluor brytes svært sakte ned i naturen. Stoffet kan hope seg opp
og lagres i mennesker og dyr. Fluor kan gi fosterskader og er
sannsynligvis kreftfremkallende.
Kilde: LOOP

Kaste mindre

KJEKT Å VITE
Brennbart avfall = Restavfall

Bruke ting om igjen

Dette er avfall som er igjen når alle avfallstypene som kan kildesorteres er sortert ut.
Avfallet går til forbrenning i inn- og utland.
I Norge er det 20 forbrenningsovner.

Brenne for å lage
strøm og varme

Legge på
avfallsdeponi

Avfa
all err

R ÅVA
A RE
Sortteriing lønne
er se
eg!

Se felt «Energiutnyttelse» i Avfallspyramiden.

VKR
A
R
F
INFO
HYTTERENOVASJON
VKR legger til rette for at du skal bli kvitt avfallet når du bruker
fritidseiendommen/stølen din. Renovasjonstilbudet omfatter følgende:
• Fjellcontainere for brennbart avfall
• Miljøpunkt/miljøtorg for sortert husholdningsavfall
• Miljøstasjoner for øvrig avfall
Renovasjonsavgiften for hytter og støler er beregnet ut fra det
tilbudet abonnenten har i vår region.
Det er viktig at det kun er husholdningsavfall som kastes i fjellcontainere og miljøpunkt/miljøtorg. Dette er avfall som skal
samles i bæreposer og kastes inn gjennom lukene i containeren.
Har du andre typer avfall må dette bringes til miljøstasjon.
Sortert avfall l evert på miljøstasjonen kan leveres fritt da det er
inkludert i renovasjonsavgiften.

Se våre
e sorteriing
gsguiider på
å
ww
ww.vkr.no
o
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VKR jobber for å holde våre vakre områder fri for forsøpling.
For å klare dette er vi nødt til å ha med ALLE på laget.
Se www.vkr.no hvor du kan levere avfallet ditt.

Valdresmagasinet

Monika Nilssen Design / veleum.no

Lage nytt av brukt

Hjelp oss å holde
Valdres rent!
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no

www.vkr.no
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Mangfoldige
Valdres
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye

VINTERBJØRK: Når alle andre beiteplanter er dekket av snøteppet skal det bare et lite vinddrag til for at kostholdsreservene oppe i fjellbjørka blir lett tilgjengelig.

Nordens lauvskog
Der grana og furua må gi tapt mot fjellet står en spesiell skogtype som er særegen for de nordiske landene. Fjellbjørkeskogen. Der søker utallige småkryp og
større dyr næring og ly. Når snøen dekker gras, lyng,
einer og vierkratt utgjør bjørka et forråd som er til å
stole på.

I

fuktig terreng går fjellbjørkeskogen over i vierkratt, men ellers er
de lave, forvridde bjørkene eneste treslag. Nedover mot bygda
begynner først en og annen rogn, så
seljer og ospetrær å blande seg inn.
Nedenfor stølsområdene retter de
krokete bjørkestammene seg opp og
går over til slanke, høyreiste lavlandsbjørker; hengebjørk i tørre lier
og vanlig bjørk i fuktige områder.
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Høyt over havet og langt mot nord
er bjørka det eneste treslaget som
kan holde ut. Nærmere havet og lengre sør må bjørkene finne seg i konkurranse med mange andre - om
plassen i det energigivende lyset, om
jordråmen og om plantenæringsstoffene. Grana, som i sin ungdomstid
kan tåle mye skygge, blir da en særlig
hard konkurrent.
Fordi den er så vanlig, blir bjørke-

skogen ofte sett på som kjedelig,
men her finner vi et rikt biomangfold. Alt etter lokalklima, fuktighetsog næringsforhold varierer vegetasjonstypen fra fattig lavskog, via
middelsrik lyngskog og blåbærskog
til rik høgstaudemark med store urtevekster og gras.
Nede på bakkeplan lever smågnagere og spissmus. Syklusene i lemenbestanden er kanskje mest kjent
blant de som spiller en stor rolle i
fjellbjørkeskogens økologi. En annen
gruppe som blir mindre påaktet er
målerne. Målerlarvene, vanligst er
trolig fjellbjørkemåler og brun høstmåler, opptrer også i sykluser. Etter
toppår kan det virke som en skogbrann har brent ut store felt av bjørkeskogen.

Målerlarvene er, som lemenet,
næringskilde for mange andre vesen,
både de som spiser småkrypene og
de som nyter godt av skiftende forhold. Etter målerangrep vil døde røtter og annet rusk gjødsle opp bakken. Frodig ny vekst vil etablere seg,
og gi livsgrunnlag for flere arter.
I lavlandet er rein lauvskog helst et
gjengroingsfenomen. Der det har
vært åpen mark, med vedhogst, utmarksbeite, lauving og slått, har pionértreet bjørk gode etableringsvilkår. Men så stormer grana fram. Fortsetter utviklingen slik vi ser den i
dag, vil kanskje mye av lauvskogen
forsvinne til fordel for mørke barskoger.

Valdresmagasinet

RAKLEKART: Umodne bjørkerakler klare til å strekke seg så snart det blir
varmegrader - energirik supermat for mange av fjellbjørkeskogens beboere.

ELG: Skogens konge må ta seg en hvil for å spare på energien. Vinterkosten består
hovedsakelig av lauvtrekvister og furubar. I noen områder blir det bare bjørk.
Stoffskiftet må skrus ned til et minimum for å overleve.

GRÅSISIK: Hovedkosten om vinteren
er bjørkefrø, små nøtter med vinger.
Fjorårets frørakler henger ofte lenge på
før frøet løsner og kan fyke av gårde på
skaren.

HARE: Bark og kvister med knopper
fra bjørka er god nok haremat til å
overleve den mørke vinteren. Snart
stiger sevja i trærne, og det blir nok
energi til både ny sommerpels og flere
barneflokker.

LIRYPE: Rypa hører helt og fullt til i bjørkeskogen. Uten vinterbeite på skudd,
rakler og knopper hadde Norge vært uten rypebestand.

Valdresmagasinet

GRÅSPETT: Maur er favorittmaten i barmarkssesongen. Når tette snøsjikt
hindrer dem i å røve ut tuene, reiser gråspetten gjerne opp i fjellbjørkeskogen for
søke etter larver og biller under barken på døde eller skadde stammer.

ORRFUGL: De søker seg sammen i flokker oppe i bjørka, en lur strategi for å
unngå å bli bytte for hønsehauk, kongeørn, rev eller gaupe, samtidig som de kan
forsyne seg godt av umodne rakler og knopper.

9. februar 2019
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Hytte eller hus i Valdres?
Bygge nytt eller pusse opp - vi hjelper deg!
Vi er en spesialforretning
innen:
• Maling
• Tapet
• Flis
• Parkett, laminat og
gulvbelegg
• Tepper
• Hytteutstyr
• Ovner og peiser
• Gardiner
• Solskjermer
• Gaver og interiør
Hjemmebesøk og formidling av håndverkstjenester

ALT TIL
BADET

RING HYTTA VARM

ALT TIL
GULV

VERA GSM MAXI

FLISER OG BADEROMSMØBLER

MALING, TAPET, GULV, GAVER OG INTERIØ

Ring Hytta Varm-enhet som kan tilkobles flere kontakter/var-

Vi har alt du trenger innen flis og baderomsmøbler. Vi hjelper

Besøk vår Fargerikeavdeling hvor du finner alt du trenger

meovner. Styres med app, SMS eller via web. Passer hytter med

deg å finne flotte alternativ og gode løsninger. Vi samarbeider

innen maling, tapet, gulv, gaver og interiør. Vi har et stort

230V strøm, frostvakt og strømbruddsvarsel, enkel og rimelig,

og med dyktige flisleggere som kan gjøre jobben for deg.

utvalg i tekstiler og solskjerming. Hjelper deg gjerne med

plug&play!

oppmåling, søm og montering.

INTERIØRSENTERET I

AV VALDRES

ALT I VARME
VALDRES STØRSTE OVN- OG PEISBUTIKK

GASSPEIS

NATURSTEIN

M-DESIGN GASSPEIS

VALDRES FORBLENDINGSSTEIN

556G STYLE

M-Designs gasspeiser kan styres med en app for smarttelefon.

Naturstein er tidløst og vakkert. Vi har et godt utvalg av

En lekker peisovn med stor glassflate og mange valgmuligheter.

Alle peisene er utstyrt med Eco Wave, dette betyr at flammene

forblendingstein for inne og utebruk fra Norsk SteinMiljø. Her

Dette er ovnen for deg som ønsker mye varme og moderne stil

justeres opp og ned automatisk, noe som reduserer forbruket

vist med Valdres forblendingstein. Naturstein gjør vedlikehold

til huset.

med opptil 50%.

enkelt, gir et eksklusivt uttrykk og er evigvarende.

INTERIØRSENTERET
Jernbanevn 10, Fagernes.
Telefon: 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no

Nye varer strømmer inn

Gatebutikkene
– på gateplan,
i hjertet av Fagernes

Interiør til hus og hytte

Velkommen til en
trivelig handel!

Kaffe & te i løsvekt

Ta turen innom FRANITA-HUSET
i vinterferien
Ramme inn
Det bugner nå av

Velkommen innom!

vårens
nyheter
r

Lakris

bilde eller maleri?

Anita’s Drøm
Rammeverkkstted
d
& Handleri
FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71116

Gode kvalitetsklær til unge og voksne damer

HIET

Vi har flyttet til
Gullsmedvegen 5

Vi har også rause størrelser i butikken

Tlf. 975 49 717
Åpent: mandag–torsdag 10–17
fredag 10–18 • lørdag 10–15

GAVER & INTERIØR

Skrautvålsvn. 11
FagerneS
Tlf. 902 58 788

franit_a

Man.-tors. 10-17, fre. 10-18, lør. 10-16

Drømmer du om ny bunad til 17. mai
– eller har du en som ikke sitter som den skal?

Vi har tilbehøret til bunaden din:

• Silketørkle
• Sjal
• Bunadsko
• Sokkeband

• Bunadsølv
• Bunadskrin
• Ferdige skjorter
• Hatt

• Silkeforkle
• Keep
• Bunadposer
• Silkelue

Fotograf: Lars Boiten

Fotograf: Lars Boiten

Fotograf: Lars Boiten

Fotograf: Lars Boiten

Kom til oSS! Vi har norskproduserte stoff og egen systue

Gratis kurs 2. mars kl. 15-17:

- brodering av bringeduk - lomme til bringedukdrakten
9. mars kl. 15-17:
- treing av perlebelte til rutastakk eller bringedukdrakt
Kursdeltagerene må kun kjøpe materiell.
Påmelding og spørsmål til fagernes@norskflid.no

www.norskflid.no
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Tlf. 61 36 03 55
Jernbanevegen 1, Fagernes
Valdresmagasinet

Vi gjør skituren enklere!
Støvel

Dynafit Neo Pu støvel
Veil 5699,5699,

4499,-

Felleski

Fischer Twin Skin felleski
med enkel flyttbar binding.
Testvinner i 2018. God, lett
osjonisten.
ski for mosjonisten.
Veil 3898,-

2799,-

Skisko
Randoneepakke

Fischer Pro Classic
1799,
skisko Veill 1799,-

1399,-

Vôlkl Vta 98 med
Marker Alpinist 9
ogg feller

9249,Alpinbriller
Red Bull Spect Alley
Oop
Blå eller hvit.

Andre modeller

-25%

i vinterferien

Veill 1199,1199

799,-

Vedlikeholdspakke

Vauhti Skin vedlikeholds797
pakke Kjøp
Kj lløstt 797,Pakkepriss

499,-

Besøk vår
nettbutikk
fagernes 61 36 29 40
post.fagernes@intersport.no
Valdresmagasinet

BeiTOsTØlen 61 34 01 05
post.beitosport@intersport.no

VaseT 400 01 596
post.vaset@intersport.no

filefjell 61 36 73 46
post.filefjell@intersport.no
9. februar 2019
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Sitt godt – ligg godt

Se vårt store utvalg i senger, stoler og sofaer
Balder hjørnesofa

med endeavslutning. 280 x 202 cm.
Stoff Inari.

Easy hjørnesofa

NÅ

7.999,-

NÅ

1,5 hj. 2,5 300x218 cm. Kan speilvendes.
Stoff Troy.

9.999,Finnes også i 3-seter hjørne, og 2-seter 281 x 231 cm. Kan speilvendes. Kr 8.999,-

Korf
rfu
f hjørnesofa

3-seter + hjørne + 2 seter. B 248 x L 198 cm.
Kan speilvendes.
stoff Crystal grey.

Viking hvilestol med krakk

Tekstil Sicillia grey, treverk espresso
B 76 x D 77 x H 99 cm.
Justerbar nakke/hodestøtte, ryggregulering
og 360° svving.
NÅ

4.999,-

NÅ

6.999,Nord kontinentalseng

Svane Nobel kontinentalseng med Pure elastec overmadrass

med comfort overmadrass

150 x 200 cm kr 9.999,-

150 x 200 cm kr 5.999,-

Pris uten
hodegavl.

180 x 200 cm kr 6.999,-

180 x 200 cm kr 11.999,-

Pris uten hodegavl.

Hos oss får du faglig god hjelp og god service.
Stort utvalg og gode priser.
Levering og montering også på lørdager.
Gratis utlån av henger. Velkommen til oss på Fagernes.

Bakken & Bakken a.S
skaper trivsel
22
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SkrautvålSvegen 33, 2900 FagerneS

Godt utvalg i
vendbare madrasser
og overmadrasser.
Priser gjelder lagerv
rvare.
v
tlF. 61 35 77 00

åpent mandag-fredag 10-19
lørdag 10-16
Valdresmagasinet

Les
avisa Valdres
når du vil
og hvor du vil!

magasinet
Neste utgave lørdag 6. april
Annonsefrist tirsdag 21. mars
Levering ferdig materiell torsdag 26. mars

Som abonnent får du tilgang
til avisinnholdet både på
pc, lesebrett og mobil
Tlf. 61 36 18 85 • 997 14 301
Vølbusvegen 6, 2940 Heggenes
post@valdrestak.no • www.valdrestak.no

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran

tt

ttt

Når fagkunnskap og kvalitet teller

Vintertilbud
produkter til utespa

÷15%

3 / 20
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● friv

i far ta:

og famili

unngå tette
rør i vinter!
mudin løser
opp fett m.m.
KjeKt å ha!
Fagernes Rør AS
Bygdinvegen 2
2900 FAGERNES
61 35 78 00
fagernes@comfort.no
Valdresmagasinet

• Trenger du rørinspeksjon?
Ta kontakt, vi hjelper deg
• Vi utfører fotografering og
filmer avløpsledningen.
1-veis spyling inntil 60 m

Rørlegger’n med hjerte for faget

FAGERNES RØR AS
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Konkurransedyktige priser!

BETAL

NÅR
R DET PASS
ER
Beny tt
MECA korte !
t

3 mnd. 369,Du får også seks utgaver av
Valdresmagasinet inkludert i prisen.
Ta kontakt med vår abonnementsavdeling

Tlf 61 36 42 00 • abo@avisa-valdres.no
9. februar 2019
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stort utVaLg

– goDE PrisEr –
Prestige kontinental i stoff blue 445
m/sofline lll overmadrass, 2xExakt,
standard svarte ben.150x200,180x200
og 210x210. Med Jensen Exact komfortjustering kan du justere sengen så
den blir mykere eller fastere.

Hampton spisebord Ø120/170 H 75
svart eik finer m/tilleggsplate 50 cm.
Finnes også Ø138/188 m/tilleggsplate
Ella spisestol i mange stoff/farger

Hedy Lux 2,5 seter+hjørneXL+ 3 seter XL i stoff Paros grå

Hampton stol stoff Eros 7. Hampton bord Ø78 svart eik finer.
Stolene finnes i flere typer stoff og farger.

• Vi har egen systue for
gardiner, liftgardiner
og annet tilbehør
• Luxaflex solskjerming
• Vi har utkjøring – også
på lørdager
• Montering etter avtale
• Vi er kjent for
«EkstrasErVicE» –
som utebesøk med
forslag til planløsninger

MÅLtiLPassEt tEPPE

– bestill teppet i tre enkle steg
1. Velg mellom et stort utvalg av materialer og farger.
2. Velg mål og form på teppet, rundt eller firkantet. Vil du ha båndkant
eller overlook. Båndkant kan du få på et utvalg av våre tepper
3. Ditt teppe leveres til deg på 3 uker

MØBELHUSET LEIRA
ÅPENT 10-20 (18)
24
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Hverdagslykke:

Apotek 1
Biltema
Bohus
Clas Ohlson
europris
Get Classic
Grepa Gøtt Cafe
Jernia
Kid
lekesenteret Valdres
lindex
narvesen
nille
notabene
OK hagen Gull-uR-OPTIK
spar
sport 1
Zavanna
Posten

TA Med hele
FAMIlIen uT
I snøen!
hos oss fi
fin
nner du både
klær, utstyr og turmat

God ferie ❤
300 GRATIs P-PlAsseR
4 ladestasjoner
for el-biler

leIRA I VAldRes Åpent 10-20 (18) spAr og bilteMA 08-20 (9-18)
Apotek 1 MAn-tors 10-18, fre 10-20, lør 10-18 AMFI.nO/VAldRes

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

NYE RAV4
HELT SUV. HELT HYBRID.

RAV4 2WD

Navnet er det samme. Ikke har det skjedd så mye med prisen heller. Men når det gjelder design,
kjøreegenskapersikkerhetsløsninger, komfort og kraft er nye RAV4 nettopp det: NY.

1,95%
LANSERINGSRENTE**

2WD fra 399900,-,-* Privatleie 3 348,-,-/md*
AWD-i fra 441200,-,-* Privatleie 3 984,-,-/md*
*Inklusive frakt, lev.og reg.omk. xx xxx,- * RAV4 2WD: Startleie/etabl.gebyr 80 000,-/ 5490,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. **”Gjelder privatleie og kontrakter inngått fra 18.1.19-30.3.19. Utslipp og forbruk:
fra 0,45 l/mil, fra 102 g/km CO2, fra 2,1 mg/km NOx. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Snakk med våre Selgere:
Terje
Steinfinnsbø

Emil
Hovrud

Mobil
950 89 373

Mobil
473 72 767

Valdresmagasinet

Åpn.tider: man.-fre. 8–16. lør. stengt. møter utenom åpn.tid etter avtale.

Se våre nettSider: www.hovli.no
3550 Gol · tlf. 32 07 53 55
2920 leira · tlf. 61 36 26 00

9. februar 2019
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Automatbommen på Danebuvegen

Sikrer inntektene og
Danebuvegen kan i
2018 vise til tidenes
trafikktall. I fjor kunne
styret for vegen notere
seg for 81.502 bompasseringer som er «all
time high».

– De fleste er ærlige og
betaler for seg, men
hvert år har vi omkring
60 «tjuvkjørere».

D

enne utviklinga får styreleder Halvor Tangen (70) til å
reflektere litt om utviklinga
som har vært:
– Vi har hatt en fenomenal trafikkutvikling for denne vegen. Og utviklinga vi opplever, tror jeg, er ganske
synonym med utviklinga innen turist- og hyttetrafikken ellers i Valdres. Håndverkerne som er i arbeid,
slår også kraftig inn i statistikken. Vi
har faktisk dager her der nærmere 30
håndverkerbiler drar innover åsen. I
fjor sommer telte vi hele 30 gravemaskiner i drift på åsen her, sier en
fornøyd styreleder. Og han legger
fort til:

– Gir viktig aktivitet
– Det er helt sikkert noen tankekors
ved alt dette også, men likevel er det
grunn til å trekke fram det positive i
det som skjer. Hva hadde egentlig
Valdres og bygda vår vært uten denne
aktiviteten, sier en snakkesalig og
frittalende Halvor Tangen. Han tar
hånd om styrevervet for den viktige
hytte- og turistvegen med største alvor, et ombud han har hatt siden
1996. For ingeniøren som nå er blitt
pensjonist, er Danebuvegen hjertebarnet. – Kona kaller det mitt andre
hjem, ler Halvor og ser seg rundt i
den fem kvadratmeter store bombua.

Lang fartstid
Tangen har lang fartstid fra mange
byggende jobber i Valdres, blant anna
var han med å bygge flyplassen på
Leirin, Fasle- og Lomen-anlegget, og
han har mange år bak seg i entreprenørbedriften Bragerhaug, som lenge
drev stort i og utenfor Valdres. Siste
årene kjenner vi han mest fra rollen
som driftsleder i Valdres kommunale
renovasjon (VKR). Fortsatt holder
han koken som innhyra konsulent for
dem som trenger en stø og erfaren
hånd. På heimebane har han siste par
åra brukt mye tid på å renovere hytta,
i Aurdalsåsen den også. Hytta er familiens hjerterom.

13,5 kilometer veg
Historia om Danebuvegen arter seg
nesten som et eventyr. Vegen utgjør
totalt 13,5 kilometer og tar over der
fylkesvegen slutter, og går fram til
Danebu, videre 10,5 kilometer innover åsen. Vegen opp til Danebu er as-
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Kan spoles: Halvor Tangen følger med på bompasseringene og registrerer at alt går korrekt for seg. Anlegget er meget driftssikkert,
filmen blir slettet etter reglene som Datatilsynet har satt.

faltert i 6,5 meters bredde, også med
kantrekke på alle utsatte plasser.
Formelt heter vegen Oppheimsbakken, Danebu, Fekjaset, mens Danebuvegen har blitt foretaksnavnet.
Turiststedet, i dag Danebu kongsgard, ble bygget like etter krigen og
var den norske stats gave til danskene. Det var for øvrig ingeniørvåpenet
på Hvalsmoen som i sin tid bygget
vegen fra Damtjern til Danebu. Først i
1964 ble det vedtatt vinterbrøyting
innover åsen.

Kraftig trafikkutvikling
Utviklinga har vært enorm i dette
området, også, spesielt i et tidsper-

spektiv på 30 år. En kraftig opprusting av vegen ville tvinge seg fram.
– Utgangspunktet var ikke det beste,
vi hadde dårlig veg og skral økonomi.
Det var også en kjensgjerning at
svært mange ikke betalte for seg, for
å si det pent, sier Tangen. I 1997 gikk
styret til det avgjørende skrittet å sette opp en automatbom, som nok da
var blant de første i sitt slag i Valdres.
Det kan man også trygt si er starten
på suksesshistoria. I takt med en stadig økning i antall passeringer sikret
bommen gode inntekter til å utbedre
vegen.
Det eksisterer trafikkstatistikk tilbake til 2002, tall som forteller en hel
masse. Dette året var man oppe på

hele 69.450 passeringer, så dabbet
det litt av noen år før en ny vekst startet på slutten av 2000-tallet, bare
med unntak av ett år, 2009, som var
et dårlig år med «bare» 61.320 passeringer. De siste 8–10 årene har tallene
bare økt og økt til fjorårets toppnivå.

Lav avgift
– Det har vært viktig for styret å legge
til rette for enkel bruk, nå betaler alle
likt og vi har ordning med betaling
for faktisk kjøring. De som benytter
vegkortet får en fordel og slipper med
15 kroner for hver passering mens de
som benytter mynt må ut med 20 kr.
En del velger også å betale via telefon. Siste året var det en overvekt av

Valdresmagasinet

hindrer kriminalitet

Lav avgift: Brukerne av Danebuvegen er tilgodesett med lave bomsatser, kanskje de
laveste i Valdres. Styreleder Halvor Tangen forteller at de sjelden får klager på servicen
vegstyret står for.

men styret har en vaktordning dersom noe skulle skje. Alle passeringer blir filmet og

brukerne som betalte med mynt,
men bruk av bankkort er sterkt økende, registrerer Halvor Tangen.

«Tjuvkjørerne» bli tatt
– De fleste er ærlige og betaler for seg,
men hvert år har vi omkring 60 «tjuvkjørere». Alle passeringer blir filmet
og de som lar seg identifisere, og slik
er det som oftest, får tilsendt regning.
Vi legger vekt på å behandle alle likt,
sier Halvor Tangen.
Tangen forteller at de har en vaktordning der styremedlemmene pluss
tre andre har bomvakt en uke av gangen. De gjør en kjempejobb og rykker
ut straks når noe er galt, sier Halvor.
I og med at det er mye anleggstra-

Valdresmagasinet

God opplevelse: Styreleder Halvor Tangen registrerer stadig at det er høg aktivitet
i området, noe som også bidrar bra til kassa for suksessvegen. Slik kan også satsene
holdes på et svært behagelig nivå.

fikk i området er ordninga at det er
byggherren som skal sørge for at
håndverkerne deres har alt på stell
også når det gjelder bomavgifta.

Investerer i vegen
I 2018 kunne Danebuvegen boksføre
brutto inntekter på 1,6 mill. kroner,
penger som i all hovedsak blir tilbakeført til vegen i form av vedlikeholdstiltak. I fjor ble det eksempelvis
skiftet flere nye stikkerenner, dataanlegget i bomanlegget ble rusta opp,
nye kamera ble satt opp og det ble
montert bedre belysning i bomområdet. Vi har også fått bygget en sandlomme her ved bommen som gjør
opplastinga av strøsand enklere, for-

teller Tangen. Og et annet knep som
de gjør bruk av, er at når nye stikkrenner legges ned bygger de to løp, et
stort og et lite.–Slik har vi eliminert
all tining av stikkrenner som var et
problem før, sier anleggsingeniøren
og styrelederen Halvor Tangen.
– Vi er også opptatt av å holde en
høg servicegrad overfor brukerne av
vegen. Blant anna skal det være brøytet til Danebu før kl. 07 alle dager det
er mer enn fem cm med snø.

Hindrer kriminalitet
Det er også med en viss stolthet at
han forteller om et annet fenomen
som har slått ut positivt for området
etter at automatbommen med kame-

rafilming ble satt i drift.
– Vi er faktisk med på å forhindre
kriminalitet. For en del år siden var
vi plaget med innbrudd her også. Det
er en utvikling som er tilnærmet
slutt. Vi samarbeider med politiet
når det måtte være situasjoner de
ber om utlevering av film, sier han.
Røde Kors-laget som har satt ut pantekonteinere i området, nyter godt
av det samme. Nå får pantekonteinerne stå i fred etter at de ble flyttet
innom bommen.–Det er noe som heter vinn-vinn effekt, sier en fornøyd
Halvor Tangen.

Torbjørn Moen
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blogg
for blyge

Andrea b. grøneng

F

em dagar i veka, åtte timar
om dagen. Kanskje overtid
og helgevakter. Tida vi brukar på jobb utgjer mange år i
løpet av eit liv. Jobben er ein stor del
av liva våre både fordi den tek opp
mykje tid, men òg fordi den har
verknad på identiteten vår og korleis vi har det ellers i livet. Når vi
møter nye menneske er ofte noko
av det fyrste dei spør om, kva ein
jobbar med. Vi vert fort assosiert
med yrket vårt. Yrket er ein del av
den vi er, og ofte noko vi er stolte av.

Vi er alle ulike. Nokon gler seg til å
gå på jobb kvar einaste dag, medan
andre jobbar mest fordi dei må. Dei
fleste, kanskje ein kombinasjon.
Sjølv om det inni mellom kan vere
tunge dagar, der vi helst skulle hatt
nokre timar ekstra under dyna, så
er vi, når alt kjem til alt, veldig heldige som kan jobbe. Det er godt å
tene eigne pengar, å gjere ein jobb
som trengs, og å høyre til på ein arbeidsplass. Det å ha nokon som ser
ein, som forventar at du møter opp,

Smil på jobb

og som sett pris på jobben du gjer,
trur eg er viktig. Samtidig har vi
høyrt om fleire tilfelle der vaksne
menneske vert mobba, utestengt
og psyka ut av sine eigne kollegaer
og leiarar. Då vert jobben ein verkebyll, og noko ein gruar seg til dag
etter dag. Vi burde kunne forvente
meir av kvarandre! Alle leiarar og
kollegaer har eit felles ansvar for,
og ei plikt til, å gjere arbeidsplassen
sin til ein stad det er hyggelig å
vere. Vi brukar tross alt rundt 40 timar i veka på arbeidsplassen, i lag
med kollegaene våre. Det er klart at
ikkje alle menneske kan gå like godt
overeins, men det gjev oss ingen
rett til å behandle andre dårleg. Det
skadar ikkje å smile og seie god
morgon. Når vi er på jobb har vi faktisk stor verknad på kvarandres liv
og kvardag, og det bør vi ta på alvor.
Jobben skal vere noko positivt. Ingen skal mistrivast på jobb, og vi
har eit felles ansvar for å gjere arbeidsmiljøet godt.
Kollegaer og leiarar skal vere ei

støtte for kvarandre. Når andre
skryt av jobben vi gjer, kjenner vi
på meistring, og det er både viktig
og godt. Eit «hei, korleis går det?»
gjer at vi kjenner oss sett. Ein jobb
skal vere ein stad der du kjenner at
du høyrer til og er ønska. Kanskje
gjer du dagen til ein kollega litt betre utan at du tenkjer over det, berre ved å stille eit spørsmål, ete lunsj
saman, eller spørje om hjelp til å
løyse ei oppgåve.
Val av yrke og arbeidsplass er
svært viktig, og graden av fellesskap og inkludering kan vere avgjerande for om folk trivast på jobb.
Trivst vi på arbeidsplassen, så har
vi det betre på fritida, og vi får ei
betre psykisk helse. Sjølv er eg så
heldig å få jobbe på bokhandel i Fagernes når eg er heimom i feriar.
Der trivst eg utruleg godt, både fordi eg får jobbe med bøker, som eg
elskar, og fordi eg får jobbe i lag
med dei sprudlande og smilande
kollegaene mine! Eg veit at eg har
vore veldig heldig med arbeidsplas-

Teikning: Andrea B. Grøneng

sen min, og eg tenkjer på det kvar
gong eg går på jobb. Fleire gonger
har eg hatt ein dårleg start på dagen, men gått smilande heim frå
jobb. Eg har lært masse sidan eg begynte å arbeide der, som eg kjem til
å ta med meg vidare i arbeidslivet.
Eg er så takknemleg for at eg får arbeide på ein så fin plass, der eigenskapane mine vert sett pris på
og eg vert sett. Slik håpar eg at den
framtidige arbeidsplassen min vert
òg, den dagen eg skal ta til i læraryrket.

Boutique Hotel utvidar

Marco og Marie-José
Robeerst, som eig og driv
Herangtunet Boutique
Hotel, har kjøpt Alfstadlåven av stiftinga Bygdatun i Ø. Slidre.

Handelen var i orden og registrert akkurat til nyttår. Kjøpesummen var på
600.000 kroner.
Det var Øystre Slidre Rotaryklubb
som fekk etablert bygdetunet på
1980-talet, og som har vore drivkraft
i styret og dugnader i alle år etterpå.
Thorleiv Idstad, styreleiar for stiftinga, begrunna salet med svak økonomi.

– Store utgifter til vedlikehald, forsikring og straum tærer på økonomien i Rotaryklubben, seier Idstad.
Marco Robeerst er veldig nøgd med
at dei fekk klarsignal for kjøp av Låven, for dei har behov for meir plass.
– Restauranten vår i hovudbygget
har berre plass til 32, og det er i minste laget når vi har fulle hus, seier Robeerst.
Han legg til at dei også har behov
for fleire overnattingsrom. Ved å flytte restauranten til Låven kan dei byggje om i hovudhuset slik at dei får to
nye, store suitar, som det er ekstra etterspurnad etter.

Tor Harald Skogheim

Eigarskifte: Terje Rogne (t.v.), Svein Hegge og Thorleiv Idstad frå styret i
stiftinga. Vidare hotelleigar Marco Robeerst samt styreleiar Marit Karlberg i Øystre
Slidre spel- og dansarlag, som eig Spelemannstogo (t.h.).

Bra plate
Folkemusikk, viser og
jazz fra «grannlandet»
fenger Bergljot Hedda
Lunde (40).
Etnedølen er sjøl utdanna felemaker fra
Sverige. 40-åringen har imidlertid
hendene fulle som lærer, gardbruker og
småbarnsmor og har mer eller mindre lagt
felemakinga på hylla.
– Det er hektiske hverdager og blir ikke
så mye tid til å lytte til musikk, men mu-
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sikk betyr mye for meg, sier hun. Bergljot
Hedda, som sjøl spiller langeleik, forteller
at både den norske og svenske folkemusikk- og visetradisjonen ligger hennes
hjerte nært.
– Sofia Karlsson og Stein Torleif Bjella er
to navn som for eksempel absolutt er
verdt å nevne. Jan Johanssons musikk har
også fulgt meg oppigjennom, fortsetter
hun.
Når Bergljot Hedda skal trekke fram
konsertopplevelser som har gjort inntrykk
på henne, er også disse minnene tett knytta opp mot nabolandet.

– Å se Melissa Horn live, er noe jeg vil
anbefale alle å få med seg. Jeg hørte henne spille i Maihaugsalen for tre år siden –
og det var kjempefint.
Også en norsk-svensks artist opptreden
på en scene i Stockholm gjorde inntrykk
på Bergljot Hedda i si tid.
– Jeg har et veldig godt konsertminne
fra Stockholm for en femten års tid siden
hvor jeg fikk oppleve Ane Brun på en mindre konsertscene der, avslutter hun.

Ingri Valen Egeland
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Nytt frå

Vang

www.vang.kommune.no
Tlf: 61 36 94 00

Ungdommeleg
sommarsatsing
Vang
kommune

Med fire veker relevant sommarjobb til ungdom under høgare utdanning ynskjer Kontorfellsskapet 1724 i Vang å trekke
til seg unge og flinke folk for
framtida.
Det nye sommarjobbtilbodet i
Vang har fått namnet Fjellspire er
ein del av eit samarbeid mellom
kreative miljø i Gudbrandsdalen,
Hallingdal, Numedal og Valdres.
– Det var ein student frå NTNU i
Trondheim innom i Vang i fjor og
jobba eit par veker. Ho meinte
relevant sommarjobb i fjellet var
midt i blinken for mange studentar og vi byrja å jobbe vidare med
tanken. Vi endte til slutt opp med
fire miljø, tolv jobbar og eit treårig
prosjekt-samarbeid støtta av både
Buskerud og Oppland fylkeskommunar, fortel dagleg leiar i Innovangsjon, Hallgrim Rogn.

– Treng ungdom

Jobbane i Vang handlar fyrste
rekkje om innhaldsproduksjon,
foto, film og sosiale medium for
Mountains of Norway, Outtt og
Innovangsjon.

– Vi håper på gode søkjarar både
frå Vang, Valdres og andre plassar i landet. Flesteparten av folka
på 1724 har passert 30 med god
margin no, så vi treng absolutt
unge folk inn i miljøet med kunnskap vi sjølv manglar, seier Rogn.
Det vert lagt opp til felles bustad,
litt sosialt opplegg og alle moglegheiter for aktiv fritid for Fjellspirene.
- I beste fall er dette starten på
samarbeid som gjev studentane
høve til å flytte til Vang etter endt
utdanning. Det er i alle fall målet
både her og i nabodalføra vi samarbeider med.

Kontorfellsskapet 1724 tilbyr relevant sommarjobb til ungdom under
utdanning denne sommaren i lag med kreative miljø i nabodalføra.
Saman med eksisterande sommarjobbtilbod vert det mykje å velje mellom i Vang denne sommaren. Foto: Cathrine Dokken

Variert jobbtilbod

– Både butikkar og turistbedrifter
har høgsesong og tilbyr sommarjobb til mange unge i Vang. Ellers
har til dømes både Valdres sparebank og Vang Energiverk lange
tradisjonar for å tilby unge sommararbeid. Vi har også to stavkyrkjer som treng guidar og mange
bønder i høggir som treng ei
ekstra hand. Det ligg med andre
ord godt til rette for å både tene

Med denne nyvinninga på plass
vert det stor og god variasjon i
årets sommarjobbtilbod i Vang.
Kommunen søkjer mellom anna
etter både helsepersonell, utearbeidarar og stiryddarar, samstundes som øvrig næringsliv treng
mykje folk.

:

Nytt frå

Nord-Aurdal

www.nord-aurdal.kommune.no
Tlf: 61 35 90 00

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Torsdag 03.01.2019 åpnet nye
Nord-Aurdal ungdomsskole
dørene.

Meir på www.fjellspire.no - alle
sommarjobbar i Vang vert lyst ut
også gjennom vangivaldres.no,
facebook.com/vangivaldres og
NAV sine sider.

Åpningen av nye
Nord-Aurdal ungdomsskole

Øystre Slidre
kommune

Vang
kommune

virksomheter i kommunen som
har trådd til i denne prosessen.

Siden vedtaket høsten 2016 har
det vært jobbet intenst fram mot
åpningen av en ny ungdomsskole
i tidsmessige og flotte lokaler!
Valdreshallen er totalrenovert og
framstår nå som flott, moderne
og universelt utforma. I tillegg
har svømmehallen fått et løft med
blant annet nye garderober.

Vi vil også få rette en stor takk til
alle elever med foreldre og foresatte som har vist stor tålmodighet i den tiden ungdomsskolen
har vært lokalisert i Røn! Det har
vært en utfordrende periode for
mange, men vissheten om at det
var lys i tunellen har nok bidratt til
at et og et halvt år i leide lokaler
har gått så bra som det har.

Vi vil berømme alle skoleledere
og deres medarbeidere for den
store innsatsen. Vi vil også få takke plankomitéen, prosjektleder,
entreprenører, grunneier og alle

Vi gratulerer elever, foreldre og
hele lokalsamfunnet i Nord-Aurdal
med et signalbygg av en ungdomsskole, en flott Valdreshall og
en faglig sterk skoleorganisasjon!

Valdresmagasinet

pengar og skaffe seg verdifull
erfaring i Vang denne sommaren,
seier næringsutviklar i Innovangsjon Dag Inge Bruflot.
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:

Masters World Cup

Nytt frå

Øystre Slidre

Vestre Slidre
kommune

www.oystre-slidre.kommune.no
Tlf: 61 35 25 00
Øystre Slidre
Nord-Aurdal
kommune
kommune

Midt i mars samles verdens beste veteran-langrennsløpere til dyst på
Beitostølen. I hele 10 dager vil 1200 løpere konkurrere i 3 renn hver i
klassisk og friteknikk, samt en stafett. Samtidig vil løperne være med
på å sette sitt preg på butikker og spisesteder da de fleste av deltagerne har en høy sosial faktor. USA, Russland og Norge er de av nasjonene som har flest deltagere med over 200 løpere hver.

Brå og Gotaas
til Valdres

Onsdag 13.mars kl 19.30 kommer
Oddvar Brå og Tor Gotaas til Beitostølen. Disse to gutta har besøkt over
70 steder rundt om i det ganske land
og kommer endelig til Valdres. Det
blir et trivelig møte med skikongen og
idrettshistorikeren hvor folk bør kjenne
sin besøkelsestid. Inngang kr 200.- inkl
kaffe/kake.

:

Nytt frå

Sør-Aurdal
Sør-Aurdal
kommune

www.sor-aurdal.kommune
Tlf: 61 34 85 00

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

22. – 29. juni 2019

Program Fønhusdagane
Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

I Mikkjel Fønhus sitt rike
Fønhusdagene arrangeres for sjette gang i år
med arrangement på flere ulike steder i SørAurdal.
Det blir Midtsommerfest på Piltingsrud gard
lørdag 22.juni. Søndag 23.juni er det Vassfardag på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. Det
fortsetter utover uka med flåteferd på Begna
mandag 24.juni, i samarbeid med DNT Valdres.
Ny turstig åpnes fredag 28.juni med tur til
Fønhusgamma som ligger på Øyvasshøgda
på Bagn vestås. Mikkjel Fønhus overnatta i
denne gamma når han var ute på noen av
sine mange turer i området. Turen til gamma
er i samarbeid med DNT Valdres.
Nytt i år vil være et arrangement ved Fønhuskoia ved Strøen i Vassfaret den 29.juni, i
samarbeid med DNT Ringerike. Her vil det
bli ulike aktiviteter og underholdning. For et
mer detaljert program, følg med på Fønhusforeningen sine nettsider og Facebook.
Velkommen til sommerdager i Mikkjel Fønhus
sitt rike!
30
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:

Nytt frå

Etnedal

www.etnedal.kommune.no
Tlf: 61 12 13 00

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

BUA har åpnet i Etnedal!
BUA står for Barn-Unge-Aktivitet og er et slags bibliotek for sports- og fritidsutstyr til
gratis utlån.
Prosjektet organiseres av Etnedal Frivilligsentral, og selv om Bua i hovedsak vil ha
utstyr til barn og unge, så vil det også finnes noe fritidsutstyr til voksne her.
Hvis du har pent brukt utstyr stående hjemme eller på hytta, så kan du selvsagt
gjerne donere dette til BUA.

:

Nytt frå

Vestre Slidre

www.vestre-slidre.kommune.no
Tlf: 61 34 50 00

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Utstyrsbua

Friluftsliv er ein viktig del av livet i Vestre Slidre. For å hjelpe alle innbyggjarar til å bruke den flotte naturen vår har vi laga «Utstyrsbua».
Her kan alle innbyggjarar låne utstyr for å kome i gang, eller om ein av
andre grunnar ynskjer å låne eller teste ut noko. Utstyret vart kjøpt inn i
2018, og vart dekka av delar frå det kommunale overskotet til Brennabu
leirskule.

Skiløyper i Vestre Slidre

Vestre Slidre er eit eldorado for alle som ynskjer å gå på ski. Her
finn du flotte og trygge løyper, godt eigna for familiar som skal ut
og utforske skiløypene for fyste gong. Samstundes finn du også
løyper for dei meir erfarne skiløparane. Både Vaset, Eggeåsen og
Syndin har oppkøyrde løyper, og på skisporet.no kan du gå inn og
sjå når løypene vart køyrt opp sist. God tur!

No er det vinter, og nypreparerte skiløyper ligg klare. Hjå oss kan du låne
felleski, støvlar og stavar, både til vaksne og barn! Skøytar har vi, og truger med, her kan du verkeleg få kome deg ut på tur!
På sumarstid kan du kome innom og låne med deg ein sykkel på tur, eller ein bæremeis om du ynskjer å ta ein tur i fjellet. Vil du på telttur med
familien, så kan du låne både telt (superlett lavvo), liggeunderlag, soveposar (med vaskbar lakenpose), primus, kjelesett, fiskesaker og store ryggsekkar i Utstyrsbua.
Utstyret vi har her kan lånast og brukast av alle innbyggjarar i Vestre Slidre.
Utstyrsbua er lokalisert under Bergtun omsorgsboligar, rett vis a vis Frivilligsentralens lokalar i Tunvegen 17. For nærare informasjon om kva ein
kan låne, størrelsar o.l. kan du gå inn på:
Valdresmagasinet
www.vestre-slidre.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/utstyrsbua
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Bedriftsbesøket:

Brødr. Onstad, Fagernes

Gardinglad: Butikkdriver Astrid Onstad ved et oppheng med blomstrete gardiner med blondekant.

Opphengt i blondekan
Meter på meter med
gardinstoff og andre
tekstilvarer fyller butikklokalene hos Brødrene Onstad Eftf. på
Fagernes. I en mannsalder har Astrid Onstad
(67) tatt imot folk som
vil fornye både hytter
og heim over den lommetørklefylte disken.
32
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A

strid titter opp og legger
fra seg gardinstoffet hun er
i ferd med å legge opp, idet
Valdresmagasinet trår inn
over dørstokken på Brødrene Onstad
Eftf.
– Det er noen dager som er stillere
enn andre – særlig når det er slikt vær
som dette ute, sier Astrid og ser ut på
snødrevet.
– Men jeg har alltids noen gardiner
å sy på eller andre ting som må gjøres
i butikken, sier hun og tar tak i gardinstoffet igjen.

Hyttefolk faste kunder
Forretninga i Valdresvegen 11 ligger
litt tilbakebrukket fra E16 og fra
handlegata langs hovedvegen, gjemt

bak Gjensidigegården og bygningskomplekset der Gaveforsyningen og
Intersport holder hus. Tilreisende,
som ikke er kjent i byen, har imidlertid ikke problemer med å finne fram,
ifølge butikkdriveren.
– Turistene går gjerne litt inn i krokene og titter. Dessuten har jeg stor
parkeringsplass utafor, så mange synes det er kjekt, sier Astrid, som også
forteller at hyttefolket utgjør ei solid
kundegruppe.
– De er trofaste kunder. Man blir
godt kjent med kundene sine etter
hvert. Jeg hadde ei som var her og
kjøpte hyttegardiner, som kom innom igjen neste gang hun var på veg
til hytta, som sa: «Jeg måtte bare innom for å hilse på deg», humrer hun.

– Hyttefolket har ofte bedre tid når
de er her enn når de er heime, så en
del synes nok det er fint å komme
innom her på veg til hytta, sier Astrid, som forteller at de klassiske, rutete hyttegardinene fortsatt står høgt
i kurs hos mange. I butikken har Astrid over 150 ulike slags gardiner.
– Ellers har det blitt litt mer farger
og mønstre i gardinene igjen. Det synes jeg er fint, så det ikke blir så grått
og kjedelig, forteller butikkdriveren
videre.
– Jeg må kjøpe inn ting jeg sjøl liker
– jeg kan ikke selge noe bare fordi det
er moderne, fortsetter hun.

Valgte vekk storbylivet
Ting har endra seg siden faren hen-

Valdresmagasinet

Fast kunde: Ruzhka Angelova viser fram en stoffbit til Astrid
Onstad for å høre om hun har sytråd i samme farge.

Gammel traver: Brødrene Onstad ble etablert på Fagernes i 1946.

Meter på meter: Antall ulike gardinstoffer teller over 150,
og det store gardinutvalget dominerer i butikklokalet.

Glassdisk: Ragnhild Strømmen fra Røn brer ut en løper på den gamle
glassdisken for å finne ut om den blir lang nok mens Astrid Onstad følger med.

anter

nes, Vegard Onstad, starta opp virksomheta da varemangelen var stor i
etterkrigstida i 1946.
Astrid legger ikke skjul på at konkurransen fra kjedebutikker har
gjort seg stadig mer gjeldende med
åra.
– Jeg satser på kvalitet – og å ha et
litt annerledes utvalg, kanskje. Dessuten håper jeg at jeg har noen gode
råd å komme med og en del kunnskap etter så mange år i bransjen,
smiler hun.
– Jeg kjenner ikke et liv uten butikken. Faren min starta den fem år før
jeg kom til verden – jeg har leika
rundt i butikken hele barndommen,
før jeg begynte å jobbe her etter skoletid som ungdom.

Valdresmagasinet

Service: Astrid tilbringer mye tid ved symaskinen. Kundene
setter pris på muligheta til å kunne få lagt opp gardinene.

Har over 150 ulike
gardinstoff i butikken
I 20-åra bodde 67-åringen et par år
i Oslo og jobba i bank, men hun har
alltid visst at hun ville drive butikken faren starta i si tid, som hun tok
over i 1984.
– Det var ingen som sa jeg måtte eller burde ta over. Jeg synes bare alltid at det har vært moro å stå i butikk
og treffe så mange hyggelige folk
som det jeg gjør her, forteller Astrid
før hun blir avbrutt av at tre kunder
kommer innom etter tur – en nordaurdøl på jakt etter sytråd, en hytteeier på gardinshopping og en vestreslidring som trenger en ny løper til
bordet.
– Jeg er ofte innom her – enten det
er fordi jeg trenger noe eller bare har
lyst til å se om det har kommet inn

noe nytt. De har så mye flott her –
dessuten er butikkdriveren veldig
hyggelig, så det er fint bare å kunne
slå av en prat, sier Ruzhka Angelova
fra Fagernes. Hun er fast kunde og
forteller at hun den siste tida har
kjøpt inn både sysaker, laken og sengetøy.

Gammeldags glassdisk
Plassert bak glassdisken fra 1956,
som er fylt med lommetørklær, forteller Astrid at hun får kommentarer
fra kunder som synes det er hyggelig
å kunne handle over disk på gamlemåten – og at hun stadig må fylle på
med lommetørklær i monteren.
– Nattkjoler er også noe jeg selger
en del av. Det er kanskje først og

fremst godt voksne folk som kjøper
det – det er jo kundene mine stort
sett også, men jeg hadde ei bestemor
innom her i fjor som hadde med seg
barnebarnet sitt på 14 år fordi hun
ønska seg nattkjole hun også, forteller 67-åringen, som har passert pensjonsalder.
– Det er ikke noe jeg tenker så mye
på foreløpig. for jeg har ingen planer
om å gi meg ennå. Jeg er vant med å
jobbe seks dager i uka og arbeide
mye – og det har jeg tenkt til å fortsette med ei god stund til, avslutter
hun.

INGRI VALEN EGELAND
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BILEN MIN

Toyota HiLux dobbeltcab Arctic Truck
Fredrik Ruud Fjeld
Fjellsbygda

Høy og kraftig: Hiluxen har tiltalende front og biler flest blir små i møte med
en slik.

Tøffing: Bilen til Fredrik Ruud Fjeld er en Dobbelt Cab, men registrert som
toseter. Motoren er en 3 L type D4D. Veltebøyla i karmen er en viktig del av
utstyrspakka.

Drømmebilen: En Toyota Hilux utrustet med Arctic Trucks påbygg har lenge
vært drømmebilen for Fredrik Ruud Fjeld. For to år siden gjorde han drøm til
virkelighet, noe han ikke angrer et sekund på.

Fredrik Ruud Fjeld (29)
innrømmer det uten
blygsel: en slik bil hadde
han drømt om lenge. For
vel to år siden realiserte
den kjøretøyinteresserte
etnedølen drømmen om
en Toyota Hilux dobbeltcab Arctic Truck.

vendigvis en forklaring for den menige leser.
Det innebærer blant anna montering av veltebøyle i karmen, samtidig
som Ruud Fjeld også valgte å lakkere
opp karmen med Vortex sprøytebelegg. Det sikrer blant anna at karmen
ikke utsettes for rust og tåler en påkjenning.
Bilen fikk også montert på skjermutbyggere og nye hjul og felger som
er selve juvelen i utstyrspakka fra
Arctic Truck. Med 37 x 17 hjul ble bilen noe høgere enn før, samtidig som
at fjærene ble hevet med fire cm og
karosseriet ytterligere to cm. Det
krevde at både rattstammen og giroverføringa også måtte forlenges. Bilen er likeledes utstyrt med stigtrinn
og lyktebøyle med to halogenlykter i

Tøffing uten begrensn

D

en kjøretøyinteresserte etnedølen, Fredrik Ruud
Fjeld (29), kom over bilen
hos en bruktbilforhandler
på Gol, slike biler er ikke uten videre
lette å oppdrive, strøkne eksempla-
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rer med få kilometer. Toyota Hilux
Dobbelcab-en er en «kruspin» bil
med masse kjørekomfort og 170 hestekrefter under panseret. Men såpass trengs også på en så tung bil. At
eksemplaret til Ruud Fjeld har automatgir som ikke er spesielt vanlig på
dem, gjorde kjøpet enda mer opplagt.

Rigget med Arctic Truck
Selve bilhandelen var bare fase én.
Fase to handlet om å utstyre og utvikle bilen til å bli den virkelige drømmebilen som Fredrik alltid hadde
sett for seg. Kort tid etter at bilen
kom på garden, ble den kjørt til Arctic Truck-fabrikken i Drammen for å
utstyre den med det spesielle påbygget. Hva det innebærer, trenger nød-

front. Arctic Truck skvettlapper er
med på å forsterke det røffe og tøffe
preget på bilen. Regninga for Arctic
Truck-utrustinga kom på 200.000
kroner, men Ruud Fjeld er like fullt
klar på at det er verdt pengene.
– Det ble en helt annen bil å kjøre
og den ble mye tøffere å se på. Breiere og kraftigere, kan du si, slik jeg
hadde drømt om. Dessuten møter
man få begrensninger når man vil ta
seg fram, sier etnedølen, som innrømmer at han tar godt vare på bilen.
Den har fått understellsbehandling
og annethvert år blir den levert til
proffpolering.

Utstyret i orden
Fredrik jobber som linjemontør i
Vokks og kjører mye firmabil, slik at

Valdresmagasinet

Mange detaljer: Arctic Trucks-utrustninga er
gjennomført og inneholder mange detaljer, her skvettlappene
bak.

Kjøreglede: Fredrik storkoser seg bak rattet på bilen som
har kostet han mange penger. Vinter og sommer er det få
begrensninger.

ninger
Hilux-en da kan hvile seg i den romslige og velordna garasjen på bruket
øvst i Fjellsbygda. Utstyrsparken for
øvrig er på stell og består av både
snøscooter og ATV for hjul og belter
samt en Valtra traktor i metalliclakk
som skinner som ny. Bilen hadde rullet snaue 39.000 kilometer da den
ble kjøpt, og nå viser speedometeret
54.000. – Kjøretøy og friluftsliv er en
viktig del av livet for meg, og da er
det naturlig å bruke noe av lønna på
akkurat det, forteller Fredrik, som
mener det er midt i blinken med slikt
utstyr der han bor. Han har også en
del brøyting i området og er ofte på
farten på fjellet. Bilen har jo en bakkeklaring på godt over 30 centimeter, så det skal mye til for å stoppe
den, for å si det slik.

Valdresmagasinet

– Det ble en helt annen
bil å kjøre og den ble mye
tøffere å se til. Breiere og
kraftigere, kan du si.

– Artig bil å eie
– Det er også moro å eie en bil som
det ikke går så veldig mange av. En
kommer heller ikke bort fra at en slik
bil vekker interesse hos mange og
det vanker gjerne kommentarer.
Slikt er jo bare moro og krydrer hverdagen, sier Fredrik, som denne helga
vurderer å dra til Storefjell på Golsfjellet der det arrangeres Vikingtreff
for slike biler. Det er også egne Arctic
Truck-treff på Beitostølen som fenger et stort publikum.
Fredrik får ikke fullrost bilen, han
storkoser seg bak rattet på den, forteller han.
– Dette er mest av alt en bil med
stor kjøreglede. Noe av moroa er jo å
få bilen i sitt rette element og få
prøvd den ut, sier ungkaren fra

Framkommelighet: Vegene i Fjellsbygda byr på få
utfordringer for en bil som dette. For en bilinteressert
journalist må det være lov å si at den tar seg god ut i det flotte
landskapet.

Fjellsbygda, som fra gardstunet sitt
kan se utover hele bygda og langt av
gårde. Det fine tunet ligger majestetisk til, 750 meter over havet.

Trives med jobben
Jobben som linjemontør i Vokks har
også brakt han til mange steder i Norges land, der Vokks enten er innleid
av andre på oppdrag eller har vunnet
anbud. Etnedølen gikk også i lære
hos Vokks og fikk fast jobb fra 2011.
– Jeg har vært en god del ute på anlegg, både i Nord-Norge, på Vestlandet og i Vestfold, det har vært lærerikt og gir ny erfaring. Også spennende å komme til nye steder, sier han,
som betegner seg som etnedøl på sin
hals. Nå om dagen er det Etnedal
som gjelder. Med jobbing på heime-

bane får han også større muligheter
til å dyrke hobbyene og komme seg
ut i felten, enten bak rattet på en tøffing av en Toyota, på en kraftplugg
av en traktor, snøscooter eller ATV.
Alt er i grunnen like morsomt. På
sommeren forakter han heller ikke å
teste fiskelykka som det er gode muligheter for i denne kommunen ...
– Livet her i Etnedal gir jo masse
valgmuligheter, sier han og skotter
mot himmelen om det skulle komme
nye omganger med nedbør. Da er det
Valtra-en med superfresen på som
gjelder.

Torbjørn Moen
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Shopping i Fagernes
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Klær og sko
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e
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med dykt
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deg til å finne antrekk til hverdag
å ha
fest. Tidne hvor «du ikke har noe
på deg» er forbi.

Spesialbutik
ker
Nå tilbyr vi m
anikyr på sent
eret.
Ta kontakt m
ed Nails By Si
v (3. etg) eller
Vita for bookin
g av timer elle
r drop in.
I tillegg har vi
blomster, spor
t,
bokhandel, le
kebutikk, kosm
etikk og
frisør. Faghan
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et for å yte
den service du
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Mat og drik
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ste matbutik
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.
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hver lørdag.
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er finner du
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stider på V
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Fagernes
Kjøpesenter
fagerneskjopesenter.no

10–20 (18)

Eurospar: 08–21 (18)
Vitusapotek: Man–tors 09–18, fre 9–20, lør 09–16
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Alt i vaktmestertjenester

Vakt og tilsyn
Vakt
og tilsyn
Trefelling
Trefelling
Feiing
Feiing
Alt i snekkertjenester
Alt
i snekkertjenester
Radonduk
og
takmembran
Radonduk og
takmembran

Beising og maling
Beising og maling
Snømåking
og brøyting
Snømåking
og brøyting
Vedsalg og -utkjøring
Vedsalg
og -utkjøring
Plenklipping
Plenklipping
Vedlikehold av torvtak
Vedlikehold
av torvtak
Rehabilitering
Rehabilitering

Alt i renholdstjenester

Alle typer renhold
Alle
renhold
Renstyper
av tepper
og møbler
Rens
og møbler
Utleieavavtepper
sengetøy
Utleie av sengetøy

Utvask
Utvask
Vi er offentlig godkjent
renholdsbedrift!
Vi
er offentlig godkjent
renholdsbedrift!

Alt på ett sted!
Arves Vaktmesterservice as
Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen Tlf. 99 00 95 53 post@arvesvakt.no

Kjøp hos Valdres ATV & Snøscooter senter
2977 ØYE – www.oyebygg.no – valdres@atvsnow.no
61 36 73 95 – 901 60 871 – 934 13 000
Valdresmagasinet
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påtur
Tor Harald Skogheim

Ved Sulebu: Folk på dagstur i oppkjørt løype tek matpause ved DNT-hytta
Sulebu, med utsyn over viddene mot Suletinden.

Jomfrueleg terreng: Alltid spanande med nye turmål, her på veg mot
Rjupeskareggen nordvest på Filefjell.

Skieventyr på vidder
Kvifor er det så få som
søkjer opplevingar utanfor dei preparerte løypene – på vide vidder og
mot flotte toppar?
Valdres har hundrevis av kilometer
med preparerte spor i skogsterreng
og snaufjell, noko særs mange nyttar
seg av. Men kva med alt det ubrukte
terrenget?

Randonee eller fjellski?
Rett nok har trenden med randoneeutstyr fått fleire ut i meir jomfrueleg
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snø, men Valdres har noko avgrensa
mulegheiter for turar der du kan gå
rett opp og så ake att, slik som på
Vestlandet og i Nord-Norge.
Vanlege fjellski, ikkje for breie, er
etter mi meining klart beste valet på
vidder og kupert terreng, også ved
lange anmarsjar mot toppar. Spesielt
når skia har eit praktisk feste for
kortfell. Desse fjellskia har eg også
brukt ved besøk på tindar som Store
Ringstind og Storebjørn på Sognefjellet, sjølv om brattaste nedkjøringane blir litt meir krevjande.
Her er nokre tips til deg som søkjer
opplevingar utanfor oppkjørte spor:

Ved Sulebu på Filefjell

Mot heile Jotunheimen

Frå skisenteret går det preparert
rundløype inn til DNT-hytta Sulebu,
som kan vere base for turar.
Ein tur er å lage eigne spor gjennom Suleskar og rundt Sulefjellet,
eventuelt også gå frå skaret til toppen av Suletind og/eller Sulefjellet.
Eit anna tips er å gå sørover frå
hytta, over Sulevatnet og til topps på
Høgeloft (1920 m) frå nord. Returen
vår gjekk den gong via Suleskar.
Elles byr viddene vestover og austover frå Sulebu på kupert terreng og
mange lågare toppar.
Ved skisenteret, også nord for E16,
er det terreng for randonee. Søk råd!

Til DNT-hytta Slettningsbu nord på
Filefjell er det stikka løyper, både frå
sør og nord. Kortaste anmarsj er frå
Torolmen på fv. 53 Tyin - Årdal.
Nært turmål er då Slettningsegge
(1524 m), med utsyn mot «heile» Jotunheimen i finvêr. Frå hytta har vi
også hatt vårskitur heilt til Berdalseken (1814 m) langt i vest, gjennom
utruleg variert høgfjellsterreng.

Nord for Smeddalen
Heilt vest på Filefjell, på nord- og
vestsida av Smeddalsvatna, er det
flott skiterreng for dagsturar, til dømes mot Rjupeskareggen (1553 m) og
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På Eidsbugarden: Mot hotellet (t.v.) og Fondsbu, med
Skinneggen bak.

mot tomashelleren: Snart framme ved DNT-hytta, etter
flott tur frå Rauddalen over Slettefjell og Rynstjedn.

eventyrleg rundtur: Øvst på Mjølkedalsbreen, mot Uranostinden (t.v.) og Urdaknatten.

Ved Bygdin: På tur ned frå Synshødn, med Bitihødn
foto: anders kvist dahl
kneisande bak.

og toppar i Valdres
øvre og nedre Salen som vi besøkte i
januar for eit par år sidan.

Mjølkedalsbreen og ned att Uranosbreen. Då får du med deg det meste!

Rundt Eidsbugarden

Aust for Tyin

Frå midt i februar til cirka 1. mai er
det ope på DNT-hytta Fondsbu og på
hotellet på Eidsbugarden, og dagleg
rute med beltebilar inn.
Området har mykje å tilby dei skiglade, også merka rundløyper og
løyper til andre DNT-hytter.
Randonne-folket (og nokre andre)
siktar seg gjerne inn mot tindar som
Galdeberg, Slettmarkkampen og
Uranostinden.
Kanskje flottaste turen, og like
gjerne på fjellski, er å gå runden opp

Frå Eidsbugarden går stikka løype
austover mot DNT-hytta Yksndalsbu
sør for fjellsjøen Bygdin. Ruta går vidare mot Bygdin og Beitostølen.
I det store og herlege høgfjellsterrenget sør for fjellsjøen Bygdin og
aust for Tyin ligg elles DNT-hytta Tomashelleren fantastisk flott til. Hit
kan du gå frå ulike utgangspunkt, til
dømes frå skianlegget i Raudalen og
over det vide Slettefjellet.
Her er ellers dagsturen til Mugnetind (1750 m) eit «must» kvart år.

Valdresmagasinet

Turar frå Bygdin

Den flottaste rundturen
ved Eidsbugarden er å
gå opp Mjølkedalsbreen
og ned att Uranosbreen.

Bygdin Høifjeldshotell har ny satsing
med nye eigarar. Det er no open bilveg heilt inn, og vinterope frå midt i
februar til 1. mai.
For randoneekjørarar er Bitihødn
og Synshødn fine mål for gode opplevingar. Frå hotellet er det også
greitt mot Kalvehøgdene (2208 m) og
Rasletind, med over 1100 høgdemeter ned att. Desse turane går ganske
greitt også med vanlege fjellski.
Vi kan elles minne om at Torfinnsbu, ved foten av Torfinnstindane, no
er DNT sjølvbetjeningshytte.
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På Valdresflye
Når vegen over Valdresflye opnar etter vinterstenging, seinast 1. april,
blir det muleg med mange slag turar
på vidder og mot toppar.
Med start på Flye, 1400 meter over
havet, kan du ta ganske flate og lette
rundturar, eller gå mot vest, og til
Rasletind og Kalvehøgdene.
Aust for vegen er terrenget snillare, fint med turar rundt Gluptindane
eller til topps på Gråhøe (1779 m).
Kjører du til Heimdalsmunningen,
rett på nordsida av Valdresflye, kan
du gå innover i Leirungsdalen, med
høge tindar på begge sider.
Vil du til topps er Høgdebrotet og
Steinflytind, austoppen på Tjørnholstinden, fine turmål. På austsida
av vegen kan du gå i slak stigning til
Heimdalshøe, der nesten ingen andre går. Nedkjøringane frå alle desse
toppane går fint også med fjellski.

Rundt Skaget og Langsuene
For den som er glad i fjellski og «öppna landskap» er fjellviddene på austsida av Øystre Slidre, innover mot
Langsua nasjonalpark, eit godt val.
Frå Heggenes ved fv 51 går sideveg
mot Robøle, og bomveg vidare forbi
Yddin Feriehytter til stor parkeringsplass på Selstølhøgde. Herifrå kan du
ta korte eller lange dagsturar i alle
retningar, blant anna på eller rundt
Skaget (1686 m).
Mot aust ligg toppane Langsuene,
og fleire DNT-hytter, som betjente
Liomseter og sjølvbetjente Haldorbu, Skriurusten og Storkvelvbu.
Lenger nord er DNT-hyttene Storhøliseter og Oskampen, og du kan
kome deg heilt til Gjendesheim.
Runder på to til fem dagar er muleg å
få til her.

Syndin, Vaset og Nøsen
Gilafjellet og Bukonofjellet byr på
bratte og tunge oppstigningar, og til
dels lang anmarsj, men ned att kan
randoneekjørarar verkeleg kose seg –
om dei passar seg for skredfaren.
Mange oppkjørte løyper kryssar
fjellviddene sør for Vaset og Gomobu
og aust for Nøsen, men også her er
det rom for gode opplevingar i eigne
spor på vide vidder, og med flotte utsyn.
Til topps kan du også koma, fleire
gonger har Grønsennknippa vore
turmål, også i januar og februar. Då
har turen gått inn frå løypa ved
Bjødnhøvd, over myrene mot sørvest, opp mellom Nøsakampen og
Svenskeknippa, og vidare til toppen.

Midtvinterslys: Skitur på Valdresflye 21. november, bak er Gluptindane og Store Nuten.

Frå Sanderstølen i Tisleidalen går det
løyper sørover forbi Hølstølen. Vidare opp i Nystølsfjellet blir det kjørt
meir sporadisk, her hadde vi ein
utruleg flott tur, i herleg lys, midt i
februar for mange år sidan. Då var vi
blant anna oppom toppen på Nystølvarden (1296 m).

Eine gongen stakk eg opp i snaufjellet nær Hundslægret, andre gongen
frå løypa ved Tronhus. Etter litt slit
opp bjørkelia vart det begge gonger
herleg tur inn mot Djuptjernkampen, så austover til Røssjøkollane, og
rett ned att bjørkelia i ganske så djup
laussnø, men lettare enn opp!
Frå Feplassen langs vegen inn mot
Lenningen startar ei løype som utpå
vinteren går heilt til Spåtind (1414 m)
i Synnfjellet. Eit par gonger har eg
fylgt denne opp, men lagt nedturen
etter eige hovud, rett mot vest. Det
har vore fint og spanande, sjølvsagt
utan å «jukse» med å bruke gps.

Djuptjernkampen og Spåtind

Frå Fjellstølen til Vassfaret

Eit par minnerike skiturar starta i ei
rundløype frå Lenningen fjellstue.

Frå Ellingsæter og frå Hellebekk har
eg hatt fine turar både i Bjødalsfjellet

Til Nystølvarden
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og Raudalsfjellet. Ofte langs oppkjørte løyper i starten, men deretter på
kryss og tvers oppe i snaufjellet.
Lenger sør, nesten ned mot Vassfaret, har det vore turar med Sørbekksætra eller Fledda som utgangspunkt, dit kjem du via sidevegar frå
hovudvegen gjennom Hedalen.
Det går fine løyper inn mot Sæterknatten og Surtind, men også her
er det flott å lage eigne spor, både i
det vide, slake Manfjellet og området
rundt Surtind. Du kan koma heilt
fram på kanten mot Vassfaret, og har
også flott utsyn mot fjella lenger sør.

Søkjer du skiopplevingar
utanfor oppkjørte spor
så har du mykje spanande i vente også i Valdres.

Det er umuleg å nemne alt, men
eitt er sikkert, at søkjer du skiopplevingar utanfor oppkjørte spor, så har
du mykje spanande i vente i Valdres.

Valdresmagasinet

i Kuling: PÅ tur gjennom Langsudalen, på veg mellom DNThyttene Skriurusten og Storeskag.

I eigne spor: På veg tilbake mot Bjødnhøvd etter januarbesøk
på Grønsennknippa.

triveleg: Mot Djuptjernkampen (t.v.) og Solskiva.

På Valdresflye: Matpause ved Langeråkvatnet, med nørre
Gluptinden bak.

Valdresmagasinet

Hedalsfjella: Fint innover mot Surtind.
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Når naturen kaller

Moderne og
miljøve
en
nnlige toalettløsninger

Kun aske som sluttprodukt
Barnesikkert
Enkel installasjon
www.cinderellaeco.com

Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Høy kapasitet
10 - 12 personer pr. døgn

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte, bobil
og campingvogn

Lær mer om Cinderella og finn din nærmeste
forhandler på www.cinderellaeco.com
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Din hytte er unik!
Nyhet for deg som skal selge fritidsbolig!
Ingen hytter er like. Hver eneste hytte som selges trenger
en tilpasset pakke for å sikre best mulig pris. Vi har nå en
skreddersydd salgspakke for fritidsboliger. Det er bare å ta
kontakt med en av våre meglere!

Be omER*ING!

VERDIVU

RD

09999.no

m
dnbeiendo

Med landets største boligkjøperregister får du flere på
visning – det sikrer best pris for din bolig. Vi legger ut for
markedsføringen – ingen kostnader før endelig sluttoppgjør.
Kristine Kvame

* Med forbehold om at vi har et
kontor i nærheten av boligen og
at du vurderer å selge.

Torleif Løvfald Gaard

DNB Eiendom Valdres | Jernbanevegen 5 | Tlf: 48 29 60 00

VINTERSALG

Vi fornyer vår fine utstilling med
salg på et begrenset antall biler.

LEASING 1.895,-*
+ mva.

LEASING 2.995,-*
+ mva.

Knut
Skattebo

avd. Leira
Mobil
472 73 627

LEASING 1.895,-*
inkl. mva.

Ford Transit Connect

Ford Transit Custom

Ford Fiesta ST-Line

* Startleie 64.000 + mva. Rente 3,95 %.
Antall terminer 36 mnd.

* Startleie 80.000 + mva. Rente 3,95 %.
Antall terminer 36 mnd.

* Startleie 50.000 inkl. mva. Rente 1,99 %.
Antall terminer 48 mnd.

L1 1,5/120 hk. Sport Vare.
Magnetic.
PRIS
319.100,- ÷20.000,-

2.0/170 hk. Automat.
Sport. Vare. Sølv.
PRIS
505.000,- ÷40.000,-

100 hk. Manuell.
Deep Impact Blue.
PRIS
280.600,- ÷25.000,-

Hovrud Auto AS Leira

Oslovegen 400, 2920 Leira i Valdres
tlf: 61 36 39 00post@hovrud.no
www.hovrud.no
Valdresmagasinet

Stig
Aastveit

Daglig leder
Mobil
901 09 975

Kristian
Noreng

avd. Gol
Mobil
950 01 543

Nå 299.000,Ford Focus ST-Line

125 hk. Stasjonsvogn.
Race Red.
PRIS
350.250,- ÷51.250,-

Hovrud Auto AS avd Gol
Glitrevegen 21, 3550 Gol i Hallingdal
tlf: 900 75 355 - post@hovrud.no
www.hovrud.no
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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

JOI-lampen
lager sin
egen strøm
fra et lite
telys

De kjente Ecofan-viftene sprer varmen i
rommet av seg selv - ingen montering!

Patentert canadisk
kvalitet - se opp for
etterligninger av
dårlig kvalitet...

JOI er basert på samme teknologi som suksessen Ecofan.
Patentert teknologi omgjør varme til strøm - sparer deg for arbeid, tid og penger...
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ELKJØP
VALDRES!
2200m2 med
elektro og hyttevarer!
SUNwind hyttesenter

STOR KJØKKENAVDELING

Stor gamingavdeling

Serviceverksted & -Montører

MONTERING & LEVERING

HURTIGLADER FOR ELBIL

1389
,1

1490,-

Netatmo
værstasjon

Bålpanne
Bonfire
68/140 cm

• Værstasjon
• Måler temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, CO2
• Smart-app, kompatibel
med Apple HomeKit

• Den komplette

bålpannen som
inkluderer stativ, rist
og kjettinger.

NWS01EC

1489,-

420322

3795,-

Lenovo
ovo Ideapad
330 15,6” (onykssort)
• Intel® Core™ i3-8130U
• 15,6” Full HD-skjerm
• Dolby Audio-lyd

LE81DE00KYMX

3495,-

Fitbit Charge 3
aktivitetsarmbånd

Bosch
vaskemaskin

• Sort / grafittaluminium
• 24/7 pulsmåler
• Heldagssporing, vann
bestandig
• Opptil 7 dagers
batterilevetid

• 7 kg: Medium kapasitet
• Sentrifugering: 1400 rpm
• Superraskt 15 min.
program

FB409GMBKEU

199,Propan
10kg og 11kg
Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan.

WAN280L7SN

fri frakt til
hus og hytte
i FEBRUAR
OG MARS

Samsung 55”
UHD Smart TV

5790,-

• 55” UHD Smart TV
• UHD Dimming, HDR
• Tizen, 7-serien

UE55NU7105

899,Gassovn
infravarmer
Windflame
• En meget effektiv
oppvarmingskilde som
avgir strålevarme. Den
er godt egnet til hurtig
oppvarming.

514500

425135

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

Elkjøp Valdres • 2200 m² på Leira i Valdres • 10-19 (16)
Tlf. 61 36 29 90 • varehussjef.valdres@elkjop.no
Annonsens varighet er t.o.m. 28. februar.
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Familiekos: Nina og samboer Vegard Thomassen med sønnene Albert (snart
4) og Mikkel (14 md.) hjemme i stua på Rodeløkka.

Hektisk redaksjonsmiljø: Redaksjonssjefen ved sin vante plass i Foreldre
& Barn sitt hjørne av kontorlandskapet der også Kamille, Det Nye, Shape Up,
Bonytt, Hytteliv og Rom 123 samt de øvrige boligbladene til Egmont har sine
redaksjonslokaler.

På hjemmebane i ny
Da Nina Lødemel (39) var ferdig med fødselspermisjonen, gikk hun rett inn i ny jobb som redaksjonssjef
for Foreldre & Barn. – Småbarnslivet dominerer både
hjemme og på jobb om dagen, humrer den Oslobosatte tobarnsmora fra Bagn.

K

lokken nærmer seg ni en
mandagsmorgen i et gammelt tømmerhus fra 1860 i
et rolig, skjermet boligfelt
på Rodeløkka i Oslo. Ved frokostbordet strekker Mikkel på 14 måneder
seg etter mamma Nina sin skål med
havregrøt, som frister mer enn
brødskalken han sitter og sutter på
selv for øyeblikket.
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Diskuterer jobben hjemme
Storebror Albert på snart fire år har
tilbrakt helgen hos besteforeldrene
på Jevnaker og satt kurs mot hovedstaden sammen med mormor Gunn
Erna (64) i morgentimene for å rekke
barnehagen, men sitter fast i trafikken i snøkaoset denne januardagen.
I sofakroken i andre enden av rommet forbereder pappa Vegard seg til

møte på jobb i Nydalen, hvor han arbeider som manusforfatter for Thomas Giertsens TV Norge-sendte situasjonskomedie «Helt perfekt».
– Når Albert skal fortelle andre hva
pappaen hans jobber med, pleier han
å si «tull og tøys», humrer Nina.
Mens samboeren skriver manus for
en humorserie for den voksne delen
av befolkningen, er det imidlertid
småbarnslivet som opptar henne
både hjemme og på jobb.
Da Nina kom tilbake etter fødselspermisjonen i desember, startet hun
rett i ny jobb i Egmont og gikk fra å
være redaksjonssjef for treningsmagasinet Shape Up til å bli redaksjonssjef for landets største blad for små-

barnsforeldre, Foreldre & Barn.
– Vanligvis prøver jeg å skille mellom jobb og privatliv, men det er
stort sett denne typen stoff jeg interesserer meg mest for om dagen uansett. Jeg merker at det går litt i hverandre, og at jeg gjerne begynner å
diskutere ting jeg har lest meg opp
på på jobben hjemme med Vegard,
forteller hun.

Pannekaker som nistemat
I tømmerhuset på Rodeløkka slår
inngangsdøra opp, og en liten pjokk
kommer snublende inn over dørstokken med mormor på slep. Albert løper inn og kaster seg om halsen på
pappa og gir også mamma og lillebror

Valdresmagasinet

Utflytteren:

Nina Lødemel (39)
Bagn/Oslo

Bestemor og barnevakt: Gunn Erna Lødemel stiller
gjerne opp som barnevakt. Her med Albert i armkroken.

Full fart: Nina «fanger inn» Mikkel for å få tatt på ulldressen
før levering i barnehagen.

Morgenstund: Nina ved frokostbordet sammen med minstemann Mikkel en mandag morgen.

jobb

en kos mens han oppsummerer helgens opplevelser.
Fireåringen annonserer ideen om
å flytte til mormor – som for øvrig har
laget nystekte pannekaker både til
frokost og som nistemat til barnehagen – før han slår fra seg tanken og
innrømmer at han muligens har savnet både mamma, pappa og lillebror
litt i løpet av helgen likevel.

– Ta noe på huggu, pappa!
Eldstemann løper litt rundt i stua før
han slår seg ned på stuegolvet
sammen med mormor og lillebror for
å rekke en liten lekestund før det bærer til barnehagen.
– Husk å ta noe på huggu da, pap-

Valdresmagasinet

Leketid: Det blir tid til litt lek på stuegolvet sammen med
bestemor for Mikkel og Albert før begge skal i barnehagen.

Nina er nyansatt redaksjonssjef
for Foreldre & Barn
pa, roper fireåringen etter faren idet
han forsvinner ut i vinterkulda.
– Han plukker nok opp noen dialektord både fra mamma og meg,
smiler Nina stolt og ser bort på mor
Gunn Erna. Sistnevnte kommer fra
Hølera, mens Nina er oppvokst i
Bagn. Begge har holdt på valdresdialekten etter at de flyttet utenbygds til
hver sin kant.
– Jeg synes det er så søtt når han
sier disse dialektorda, så jeg håper
han holder på det når han blir eldre
også. Jeg hører faktisk til og med at
Vegard sier «vatn» innimellom for
eksempel. Foreldrene hans bor i Asker, så det hender de spør om vi har
vårt eget lille, hemmelige stamme-

språk her, sier den utflytta søraurdølen og ler godt. Selv om foreldrene
flytta fra Bagn for flere år siden, har
Nina fortsatt et fast tilholdssted i
bygda – gjennom svigerforeldrene,
Vidar og Gunn Thomassen, si forholdsvis nybygde hytte på Bagn Vestås.

Avslørt av lokal byggherre
– Det er litt morsomt, for første gang
jeg var med opp dit var da hytta var i
ferd med å ferdigstilles i 2010. Da var
det egentlig ikke så mange som visste om at Vegard og jeg var blitt
sammen.
Jeg kjente imidlertid entreprenøren som var der fra Bagn, så da han

snakket med foreldrene til Vegard etterpå, sa han til dem: «Jeg visste ikke
at dere hadde fått dere svigerdatter
fra Valdres?». «Ikke vi heller!», svarte
de da – så det går ikke an å holde noe
skjult i Bagn, forteller Nina lattermildt.
– I oppveksten var det mange av
familiene til venninnene mine som
hadde egen hytte oppe i åsen, men
det hadde ikke vi, så de pleier å erte
meg med at jeg må ha stått klar ved
bensinstasjonen i Bagn og kastet
meg over en «hyttekjekkas» fra byen.
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Jeg slo to fluer i en smekk, kan du si, fortsetter
hun humrende. Spøk til side, legger imidlertid
ikke den utflytta valdrisen skjul på at hun føler seg
privilegert som får disponere hytta i Ølnesseter
hyttegrend.
– Med den hytta har jeg faktisk fått en ny vår på
langrennsski og gjenoppdaget valdresnaturen på
mange måter. Det er veldig fint å kunne legge ut på
skiturer derfra. Ofte har vi med oss ungene i pulk.
Jeg er veldig glad for at de også får et forhold til
Valdres, sier Nina, som forteller at hun alltid må
innom på kaffebesøk hos mormor i Hølera når hun
er på gamle hjemtrakter.
– Bestemor betyr veldig mye for meg, fastslår
39-åringen.

Veggavis avgjorde karrierevalget
Nina har mange gode minner fra oppveksten i Valdres og staket ut veien for yrkeskarrieren tidlig.
– Som åtteåring gjorde jeg et intervju i blomsterbutikken på Bagn til veggavisa vi hadde i klasserommet. Allerede da husker jeg at jeg skjønte at intervjusituasjonen var noe som passet for meg. I
oppveksten skrev jeg veldig mye. På det meste
hadde jeg sikkert 15–20 brevvenner rundt om i landet, forteller hun. Lokalavisa ble derfor et naturlig
sted å søke seg til under utplassering på ungdomsskolen.
– Da jeg ble litt eldre, begynte jeg å levere saker
fast og ha helgevakter. Etter hvert ble jeg sommervikar, og jeg hadde også et lengre vikariat, som faktisk gjorde at jeg kom inn på Journalisthøgskolen
gjennom praksiskvoten. Jeg husker at jeg satt på
kontoret på avishuset da jeg fikk beskjed om at jeg
var kommet inn, så da jublet jeg og løp inn til daværende nyhetsredaktør Morten Stensby og fortalte
det umiddelbart.
Fra Journalisthøgskolen gikk veien videre til Aftenposten, der Nina jobbet digitalt med både utenog innenriksstoff i tre år.
– Jeg hadde nok egentlig en drøm om å bli utenriksreporter i Spania, Sør-Amerika eller et annet
varmt sted, så jeg tok faktisk spansk mellomfag
også. Nå tenker jeg at det sikkert hadde vært moro,
men at det ikke hadde passet så godt med det livet
jeg lever i dag. Veien har blitt til mens jeg har gått –
og det er jeg glad for, sier Nina, som har vært i Egmont siden 2009.

– Sjokket kom med nummer to
Etter seks år som redaksjonssjef for Shape Up, synes Nina det har vært spennende å ta fatt på nye
utfordringer, med redaksjonsansvaret for et magasin der hun som småbarnsmor selv er midt i
målgruppen.
– Fram til vi var 35 år hadde Vegard og jeg bare
hatt oss selv å tenke på, så det var litt skummelt å
skulle bli foreldre, men med eldstemann var egentlig alt veldig enkelt. Jeg tror nok heller det store
sjokket kom med nummer to for vår del. Minstemann hadde kolikk. Det blir man sliten og trøtt av –
og da klarte jeg heller ikke å være der for Albert på
den måten han var vant til, så da måtte vi også hanskes med en litt sjalu storebror som savnet mam-

På Hytta: Nina og samboeren på tur med
eldstesønnen i pulk ved svigerforeldrenes hytte på
Bagn Vestås for noen år siden. FOTO: Privat
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Viser vei: Albert på snart fire år kan veien til barnehagen, som ligger bare et steinkast unna familiens hjem
på Rodeløkka, utenat. Med et godt tak i barnevogna der lillebror Mikkel sitter, peker og viser han vei for
mamma Nina og bestemor Gunn Erna.
mas oppmerksomhet, sier tobarnsmora.
– Jeg tror alle foreldre på et eller annet tidspunkt
tenker at de er dårlige foreldre når mestringsfølelsen mangler, og man kjenner på at man ikke får til
ting. Det kan være fortvilende, men jeg tror det er
viktig å kunne tilgi seg selv, ha litt lave skuldre og
stole på magefølelsen enkelte ganger, fortsetter
hun ærlig.

Vil nå leserne gjennom nye kanaler
Som redaksjonssjef for landets største blad for
småbarnsforeldre, er Nina opptatt av at magasinstoffet skal være til både glede og nytte, men ikke
noen rettende pekefinger.
– Det mest verdifulle vi kan gjøre for våre lesere
er å videreformidle de beste ekspertrådene, slik at
folk har en verktøykasse å plukke fra når alt går på
tverke, sier redaksjonssjefen.
– Godt og meningsfylt innhold er noe alle foreldre vil ha. Vår utfordring er at de stadig søker til nye

Levering i barnehagen: Mikkel (14 md.)
er forholdsvis fersk i barnehagen og vil helst bli i
mammas trygge favn.

flater. Salgstallene går nedover og viser at folk ikke
like ofte som før plukker med seg bladet fra butikken, men innholdet vårt fenger – det viser seg gang
på gang når vi for eksempel deler foreldrestoff fra
bladet på Facebook, på nett eller gjennom vår samarbeidspartner TV2.no, påpeker hun.
Nina er derfor opptatt av å kunne treffe leserne
gjennom nye kanaler i en krevende mediebransje i
endring. I Shape Up var hun med på å initiere en
treningssamling for leserne, som har blitt et årlig
arrangement med flere hundre deltakere. Foreldre
& Barn på sin side har i dag for eksempel et samarbeid med Samantha Skogrand og Jamina Blipp om
en podkast om graviditet og fødsel.
– Det gjelder å møte folk der de faktisk er og finne
en ny retning som funker, enten det er gjennom
events eller tjenester på nett, avslutter Nina.

Ingri Valen Egeland

Fra morfars traktor: Saueskinnsfellen
som Ninas morfar hadde i traktoren har fått plass i
vindusposten hjemme på Rodeløkka.
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Lederskifte i Valdres Hytteforum
Knut Nes overlater
roret i Valdres Hytteforum til Bjørn
Mathiesen.

Ungdom !
no til dags

V

aldres
Hytteforum
(VHF) hadde årsmøte
12. januar på Fagernes, med deltakere fra
de fem kommunebaserte hytteforeningene: Aurdalsåsen hytteforening (Nord-Aurdal), Beitostølen hytteforening (Øystre Slidre), Tyin og Vang hytteforening (Vang), Vestre Slidre Hytteforening og Ølnessæter hytteforening (Sør-Aurdal).

Vegard Thon
Alder: 16
Bosted: Etnedal
Skole: 	Første år ved idrettslinja
på Valdres vgs.

Samarbeidsavtaler
I året som er tilbakelagt har arbeidet med å etablere formalisert samarbeid mellom hytteforeningene og de seks Valdreskommunene skutt fart. Blant
VHFs medlemmer var Vestre Slidre først ute i 2014 med en slik
samarbeidsavtale og -ordning,
og nå er avtale på trappene i SørAurdal og Tyin-Filefjell/Vang. I
Nord-Aurdal har rådmannen
fått i oppgave å forhandle fram
en avtale med hytteforeninga. I
Øystre Slidre har Beitostølen så
langt ikke fått noen avklaring.

Fem satsingsområder
På grunnlag av de innmeldte behov for det kommende året og
registrerte erfaringer, besluttet
årsmøtet å prioritere fem innsatsområder med basis i den
overordna ledelsen av forumet
for 2019. Årsmøtet ønsket fortsatt å formidle og arbeide for en
samordnet hyttepolitikk fra hytteeiersida i Valdres i året som
kommer, samtidig som med-

Lederskifte: Knut Nes (bildet) som har vært i ledelsen av Valdres
Hytteforum helt fra starten av, har valgt «å pensjonere» seg. Han
erstattes av Bjørn Mathiesen.
lemmene i enda større grad enn
til nå ønsker å dele på disse oppgavene. De fem prioriterte områdene er disse:
• Markagrense i fjellet
• Helse på hytta
• Samferdsel og infrastruktur»
• Løyper og stier
• Hyttebrukerandel fra eiendomsskatt

Takket av Knut Nes
Årsmøtet takket for øvrig av
Knut Nes som har ledet først interimsstyret fra september 2013
og dernest forumet fra september 2014. Nyvalgt leder, Bjørn
Mathiesen, sier at Nes i betydelig grad har bidratt til å sette hyttefolket/fritidsinnbyggerne på
kartet i Valdres.

I 2015 ble Knut Nes utpekt
som «Valdresambassadør» av
ordfører Inger Torun Klosbøle,
og på seinvinteren 2016 mottok
han som den første «Hyttefolkets entusiastpris».

Mathiesen ny leder
I samband med årsmøtet, konstituerte styret seg for et nytt
driftsår: Som ny styreleder for
2019 ble Bjørn Mathiesen valgt,
men med den forutsetning at
dagens varamann fra VHF til Visit Valdres og Valdresrådet, Arne
Lambech, hytteeier i Vestre Slidre, går inn som møtende i disse
to vervene så langt som mulig.

Torbjørn Moen

lesesjekken
– Både kirkevergen og jeg er
veldig opptatt av «Harry Potter», så det ble faktisk oppretta en egen «Harry Potter»klubb her i kirka, humrer sokneprest i Bagn, Begnadalen
og Hedalen, Signe Elisabeth
Kvåle. 52-åringen mener det
finnes likhetstrekk mellom
Bibelen og den velkjente og
svært populære trollmannsserien, forfattet av britiske
J.K. Rowling.

Soknepresten
trekker likhetstrekk
mellom «Harry
Potter» og Den
hellige skrift.
Valdresmagasinet

– Dette er bøker som på sett
og vis berører vår verden på
samme magiske vis. Men
mens elevene ved trollmannsskolen Galtvort blir sortert i
ulike hus basert på særtrekk
og egenskaper, får man ikke
en like definert tilhørighet når
man døpes inn i kirka – her
kan man komme som den

man er uansett, sier soknepresten.
Sammenligningsgrunnlaget
for teologen må sies å være
godt. Signe Elisabeth har
nemlig lest og lytta til samtlige bøker i «Harry Potter»-serien nærmere ti ganger.
– Det som først og fremst
fascinerer meg er hvordan
hele fortellinga er knytta
sammen på mesterlig vis. Jeg
har vel egentlig ikke noen spesiell favoritt, men jeg må nok
si at bok nummer fire i rekka
er den som har aller flest høgdepunkter for min del – der
går fortellinga også mer over
fra å være barnelitteratur til å
bli mørkere og mer spennende ungdomslitteratur, avslutter soknepresten.

Ingri Valen Egeland

Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
– Det har vært helt topp. Det er fin natur her,
sterke kulturtradisjoner og godt idrettsmiljø.
Jeg har foreldre som alltid har vært ivrige på å
ta oss med ut i naturen og på ski. Pappa (Syver
Thon, journ.anm.) spilte torader før, men la den
litt på hylla. Jeg plukka opp toraderen da jeg var
11–12 år og har lært mye av ham siden.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
– Jeg går skilinja, så da får man jo trent litt i
skoletida, men skal man henge med i idretten,
så må man trene mye. Dessuten tar skolearbeid
og lekser mye tid, men det hender jeg får en
ledig stund til å spille litt torader enten på
morgenen eller på kvelden.
Hva er dine drømmer for framtida?
– Jeg ønsker jo å bli så god som mulig, slik at jeg
kan leve av å være toppidrettsutøver. Nå driver
jeg med både langrenn og skiskyting samt litt
skyting om sommeren. Om det er langrenn
eller skiskyting jeg ønsker å satse på, er jeg litt
usikker på, men jeg har tenkt til å bruke tida
framover på å finne litt mer ut av det, så får vi
se om jeg kanskje tar et valg neste år.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
– Jeg har absolutt lyst til å bo her. Hvor jeg blir
boende i åra etter videregående er jeg usikker
på, men i framtida ser jeg meg sjøl i Valdres.
Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
sider ved Valdres?
– Jeg synes det er bra at det finnes så mange
muligheter og ulike miljø, spesielt innafor
idretten her i Valdres. Sjøl er jeg også veldig
glad i natur, friluft, jakt og fiske. Så mye
negativt har jeg vel egentlig ikke å si.
Har du noen forbilder?
– Jeg begynte først med langrenn. Da ble
Petter Northug det store forbildet, så jeg synes
det var synd at han la opp i vinter. Når det
gjelder toraderspillinga, er Daniel Storengen,
Tom Kjetil Tørstad og Øystein Nicolaisen store
inspirasjonskilder for meg, avslutter 16-åringen, som kan smykke seg med tittelen
norgesmester, etter at han i fjor ble norgesmester på torader i si aldersklasse. Samme år sikra
han seg også sølvplass på normaldistansen i
16-årsklassa under hovedlandsrennet i
skiskyting.

Ingri Valen Egeland
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turmål: Skihytta på Nordfjellstølen var allerede tidlig på 1900-tallet et viktig
turmål, eller et stopp på veg opp til Bjørgovarden. Her er «Tonsaasen Sanatorium
Sportshytten» avbildet i 1912. Hytta står der den dag i dag, må nå i en ombygd
versjon. Foto: Anders Beer Wilse

Lå hjørnemellom: Da Mikkjel Fønhus i sin tid besøkte Nordfjellstølen, synes
han, ifølge nedtegnelser av turkamerat Ingebert Kulterstad, at denne senga ble vel
kort.

Historiske løyper: Tone Brekke viser fram Anders Beer Wilses bilde fra 1912, som viser
kommet til, noe som gjør Geitleikberget i bakgrunnen noe mindre synlig enn i 1912.

Historisk løypesus ove
Spenner du på deg skiene og tar turen fra Tonsåsen,
via Os og Nordfjellstølen, til Bjørgovarden, glir du
gjennom et lite stykke kulturhistorie. Her har stølseier og litteraturhistoriker Tone Brekke, tatt oss med
på en reise i våre forgjengeres fotspor.

T

one Brekke og ektemannen,
Erik Ødegaard, eier Nordfjellstølen i Etnedal, og som
de ivrige friluftsmenneskene de er, har de tilbrakt utallige timer
i fjellet, og de historiske skiløypene
som finnes der.
– At løypene her er gamle har vi alltid visst. Men da jeg kom over den
kjente fotografen Anders Beer Wilses
bilder fra området, som viser at løy-
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pene gikk i nøyaktig samme trasé for
over hundre år siden som det de gjør
i dag, da holdt jeg faktisk på å ramle
av stolen, humrer den entusiastiske
litteraturhistorikeren, som har tatt et
dypdykk i Tonsåsens, og Nordfjellstølens historie.

I Norgesfotografens spor
Hun tar oss med opp på fjellet, for å
vise oss hvor A.B. Wilse (1865–1949)

– den store «Norgesfotografen», som
tidlig på nittenhundretallet bar omkring sitt 10 kg tunge kamera og fotograferte det ganske land – tok bilder
på Nordfjellstølen.
– I 1912 gikk han på ski hit, hvor
han blant annet fotograferte løypa
som kommer opp fra Brattbakken,
med Geitleikberget i bakgrunnen, før
han gikk videre innover i fjellet.
Og sannelig kan vi gjenkjenne motivet, på tross av at været ikke spiller
på lag, og snøen laver tett.
– Trolig fotograferte Wilse området under et opphold på Tonsåsen
Sanatorium, som var et høgt ansett
reisemål for sosieteten på denne tiden, forteller Brekke.

Historisk rekreasjonssted
– Da Tonsåsen Sanatorium – som tidligere hadde vært et behandlingssted
for pasienter med tuberkulose, og
«nervøse lidelser» – sluttet å ta imot
de tuberkuløse, skjedde det et skifte
både i behandlingstilbud og målgruppe. Det ble til at stadig flere bemidlete mennesker reiste til Tonsåsen på «rekreasjon», en reise som med
Valdresbanens inntog ble langt enklere enn før.
Et sentralt behandlingstilbud på
sanatoriet var skigåing, ettersom
dette også da ble sett på som rekreasjon. Man hadde faktisk egne skibaserte behandlingsopplegg, med egne
leger til å følge opp, forteller Brekke.
Hun tror dette er årsaka til at Tons-
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På ski i Skjørt: Disse fjonge skigåerne lot seg avbilde av
Wilse i lia ved Nordfjellstølen, trolig i 1912.

Reklame: Annonser for Tonsaasen Sanatorium var å finne i
flere av landets riksaviser. Det samme var annonser rykket inn
av byfolk som var på Tonsåsen for behandling eller rekreasjon.

at skisporene opp Brattbakken på Nordfjellstølen gikk i samme trase da som nå. Siden da har en del vegetasjon

er Tonsåsen
åsen etter hvert ble et anerkjent sted
for skisport, kjent for eksplisitte forhold med lang og snøsikker sesong,
og gode løyper til det – allerede da –
kjente og populære turmålet Bjørgovarden.
– Tonsåsen var faktisk på linje med
de moderne skisportsstedene vi
kjenner i dag, som Sjusjøen og Beitostølen, med flere tusen gjestedøgn i
året på de omkringliggende overnattingsstedene.

Rykket inn annonser i avisa
Brekke forteller at jernbanen tilrettela for turisme i området, og at det
kom tilreisende fra både inn- og utland til Tonsåsen. Flesteparten kom
imidlertid fra hovedstaden. Blant
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dem flere kulturhistoriske personligheter, som Knut Hamsun, og ikke
minst fotograf Wilse.
– I riksaviser ble tilbudet på Sanatoriet flittig annonsert, og det ble
opplyst at man måtte medbringe
blant annet ulveskinnspels, gamasjer og ski på reisa. Tonsåsen ble også
nevnt i Aftenpostens nasjonale væroversikt – dagens YR, og de fasjonable gjestene rykket inn annonser om
at de ville befinne seg på Tonsåsen i
gitte perioder. Det sier noe om stedets anseelse på den tida, humrer litteraturhistorikeren.

Kafédrift og kjendisbesøk
Selv ble Brekke litt overraska da hun
fant ut hvor tidlig de bevisst begynte

Historietime på 1-2-3: Vi fikk suse rundt i de historiske
løypene på snøscooter, anført av scooterfører Gjermund
Urberg (t.v.).

med turistvirksomhet i området.
– Det påstås at man ikke var så
opptatt av å bruke naturen til rekreasjon før i tida, men det er ikke noe
moderne slik mange tror. Det å bruke
naturen til fysisk aktivitet og rekreasjon er en viktig del av kulturhistoria
vår. Det er rett og slett en del av den
norske identiteten, og ble forstått
sånn også på den tida, sier Brekke.
Hun tror derfor det var et veldig
bevisst valg at mannens forfedre utvidet stølsdrifta til også å innbefatte
turistvirksomhet, ettersom det allerede var et etablert tursted, med en
kjent skitrasé rett utenfor hyttedøra.
– Blant annet tyder det at Eriks bestefar valgte å bygge veg til Tonsåsen
og jernbanen – heller enn til Etnedal,

som stølen ligger i – på det.
Nordfjellstølen har gjennom flere
generasjoner vært drevet nærmest
som en slags enkel DNT-hytte, med
overnatting og servering, og seinere
også kafédrift.
– Eriks oldeforeldre har en gjestebok fra 1933, hvor gjester fra både
inn- og utland har signert. Blant dem
som har gjestet setra, er Mikkjel Fønhus. Han tilbrakte en natt i en av de
gamle sengene her, men dette var
han nok mindre fornøyd med. Senga
var nemlig altfor kort, og han og turkompanjong Ingebert Kulterstad var
nødt til å ligge hjørnemellom, avslutter Tone Brekke og ler.

Linn-Helene Larsen
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT

Byggmester Ola Veltun

Selskap – Catering

Alt innen nybygg, tilbygg,
restaurering, prosjektering
og tegning

Stavedalsvegen 338,
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14

olavelt@online.no

Stavadalen Skisenter

www.stavadalen.no
vidastav@online.no

BIL
Autohuset

Kia – Arctic Cat –
Automester verksted

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 04 77
www.autohuset-fagernes.no

Hovli Auto
Toyota

2920 Leira
Tlf. 61 36 26 00
www.hovli.no

2943 Rogne
Tlf. 905 72 775

Byggmester
Haldor Ødegård

Hus, hytter, restaurering,
og prosjektering. Sentral
godkjenning. Fagkunnskap
gir trygghet

2967 Lomen
Tlf. 915 74 316
haldooe@online.no

Jevne Bygg AS

Bygg og tømrartjenester,
tetthetsmålingar,
termofotografering

Bygdinvegen 2177, 2940
Heggenes. Tlf. 992 52 494

Hovrud Auto

harjev@online.no eller
jarlejevne@gmail.com

2920 Leira
Tlf. 900 75 355

Byggmester
Ove Gunnar Viken

Lomen Auto

Opel – Chevrolet –
Ssangyong

2967 Lomen
Tlf. 61 34 39 60
www.lomenauto.no

Sebu Bil & Bensin AS

Bensinstasjon – Verksted –
Bilberging – Dekk –
Tilhengere

2940 Heggenes
Tlf. 61 34 29 20 - Vakt 975 14850
www.sebu.as

Valdres Auto
Volkswagen

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 79 00
www.volkswagen.no

Valdres Bil

oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise Valdres

Vi har mer enn 30 års
erfaring med el-installasjoner og vedlikehold av
hytter, hus og næringseiendommer

Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.
Tlf. 906 92 098

Fjell-Bygg as

Nissan – Suzuki – Isuzu

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 22
www.valhall-auto.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester Ranheim AS
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

xxx

Valdres Brønnboring AS

Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke

v/ Bøye Kvale
2975 Vang. Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS

Oppføring og restaurering
av bygg, samt alt som har
tilknytning til dette.
Ingen reklame er bedre enn
fornøyde kunder.

2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS

Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin

Alle typer gravearbeid.
Transport, brøyting,
trykkspyling, trefelling

Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

FG Bygg AS

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00

Bygg-og tømrermester.
Alt innen prosjektering,
tegning og snekkerarbeid.
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.

2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490
post@fjell-bygg.no

Geir Hovdas
Hytte & Graveservice

Tomtegraving, vegbygging,
avløpsanlegg, minirenseanlegg m/prosjektering,
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net

2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02

Grindaheim Bygg
og Restaurering

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570

2930 Bagn. Tlf. 416 09 692

Alt i byggevarer og arbeid.

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

oppretting av hytter som har
sunket i terrenget, betongsprøyting av grunnmur, gravearbeid, drenering, trefelling

Vi utfører alt innen nybygg,
tilbygg, våtrom, restaurering og rehabilitering

Tveitabru Bygg AS

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

www.el-servicevaldres.no
post@el-servicevaldres.no

www.fg-bygg.no
goran@fg-bygg.no

Valhall Auto
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2930 Bagn. Tlf. 958 63 546

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

www.valdresbil.no

Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161

Nybygg, tilbygg, restaurering

Ford

www.hovrud.no

Rogne Bygg A/S

leiebo@online.no

Maskinentreprenør
Knut Amundsen
Riving av bygninger
Flyting av masse
Utleie av minigraver

2937 Begna. Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no

Slidre Bygg- og
Prosjektering AS
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99

post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Sælid Bygg

2960 Røn • Tlf. 416 09 441
post@saelidbygg.no
www.saelidbygg.no

Energiboring - Brønntrykking - Pumpemontering

Kalplassvegen 14,
2920 Leira. Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as

Golsvegen 1561,
2923 Tisleidalen
Tlf. 61 36 41 80/950 84 180
valdhytt@online.no
www.valdreshytter.no

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og
anleggsutstyr

Kalplassvegen 14, 2920 Leira
Tlf. 907 04 633

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,
spesialprofiler

2920 Leira
Tlf. 900 19 872
www.fredlundsag.com
fredlundsag@gmail.com

Byggtorget Fosheim Sag
Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

Fosheimvegen 44, 2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
www.fosheimsag.no

Kvismo Sag AS

Godt utvalg i trelast,
byggevarer og verktøy

2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Solheim Trevare AS

Hagagrendvegen 18,
2933 Reinli
Tlf. 61 34 70 03/913 38 885

valdresutleiesenter.no

olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no

Vassfarbygg as

Storefoss Sag DA

postmaster@vassfarbygg.no

Åpent man.- fre, 7.30–16.
Lør. 9–13
2940 Heggenes - Tlf. 61 34 00 48

3528 Hedalen/2910 Aurdal
Tlf. 907 62 578/916 33 515

VIGAS Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

Krokabakkatn 2
2920 Leira. Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

BYGGEVARER
Maxbo Etnedal
Bygg-jernvaretrelast-maling

Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

Byggtorget
Bagn Byggsenter AS

Alt innen trelast,
byggevarer, jernvarer,
maling og interiør.
Velkommen innom for ideer
og inspirasjon

Vestbygdvegen 15
2930 Bagn – Tlf. 61 34 75 70
www.bagnbyggsenter.no
info@bagnbyggsenter.no

Byggmakker Skattum
avd. Leira

Alt innen trelast og byggevarer. Vinduer og dører.
Maling og interiør.
Bad og garderober.
Jernvarer og verktøy

Spesialist på trelast

post@storefoss.no
www.storefoss.no

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 958 88 766
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

EIENDOM
Aktiv
Valdres Eiendomskontor
Jernbanevegen 14,
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 66 33 Mob. 952 29 303
valdres@aktiv.no
www. aktiv.no

DNB Eiendom Valdres
Jernbanevegen 5
2900 Fagernes
Tlf. 47 48 29 60 00

fagernes@dnbeiendom.no
www.dnbeiendom.no
Følg oss gjerne på Facebook

EiendomsMegler 1
Fjellmegleren avd. Valdres
Skifervegen 4
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 20 30

Mail: em1@em1fjellmegleren.no
www.eiendomsmegler1.no/valdres

PrivatMegleren Valdres

TK Totalbygg AS

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10

Jernbanevegen 6,
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00, 415 10 015

2973 Ryfoss – Tlf. 990 09 484

post.leira@byggmakker.as
www.skattum.no

kw@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no/valdres

Alt innen Tre og Betong
www.tktotalbygg.no
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– og finn ut hva de kan hjelpe deg med
Hjelper deg til raskt å komme i kontakt med
tilbydere av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres

Stavedalsvegen 338
2933 Reinli – Tlf. 915 62 621
vidastav@online.no
www.stavadalen.no

Vaset
Utbyggingsselskap as

2966 Slidre - Tlf. 959 45 153
post@vaset.com
www.vaset.com

Ølnesseter Hyttegrend

Nøkkelen til det gode liv.
Tomter opp mot 1000 m.o.h.

Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260
www.olnesseter.no

Grønolslie AS

Nye og unike tomter
i Grønolslie

2952 Beito. Tlf. 61 35 29 90
gronolen@gronolen.no
www.gronolslie.no

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no
www.facebook.com/
ValdresEnergi.no

Vang Energi KF

2975 Vang – Tlf. 61 36 75 50
epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no

Fagernes Kjøpesenter

Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–fredag 10–20
Eurospar 08–21, Libris 09–20
Vitusapotek man.–tors. 09–17
Lørdag 10–18, Eurospar 10–18
Vitusapotek 09–15
Tlf: 476 01 507
www.fagerneskjopesenter.no
Besøk oss på Facebook
App: Fagernes Kjøpesenter

HYTTESERVICE
Arves
Vaktmesterservice AS

Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen
Alt på ett sted! Renhold,
vedlevering, snekring,
maling, snømåking, pleie av
torvtak, vakt og tilsyn av
hytter

Tlf. 990 09 553

MALERE

Mobildata Fagernes
Gullsmedvegen 13
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Valdres AS

Hvitevarer/småelektrisk.
Tele/data produkter. Lyd og
bilde. Serviceavdeling.
Hytteavdeling. Varmepumper

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

ENERGIFORSYNING
Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

Skulevegen 2
2920 Leira
Tlf. 61 36 29 90
www.elkjop.no

Valdres Utleiesenter AS
Lavpris propan

Kalplassvegen 14,
2920 Leira i Valdres
Tlf. 907 04 633
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aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på Facebook!

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS
Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

post.fagernes
@mobelringen.no
www.mobelringen.no
Lik oss på Facebook!

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

valdres.maler@gmail.com

Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
Tlf. 913 00 961

Hvitevarer/Mobil/Lyd &
Bilde/Data/pc verksted –
når kompetanse og
fagkunnskap betyr noe.

2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947

post@arvesvakt.no

Vi tar vare på DINE verdier!

Data & Tv-Service AS

Forhandler kjøkken,
bad, garderober,
hvitevarer, tepper,
gardiner og tilbehør.
tegner, planlegger og
veileder.
Befaring hos kunde

Maler Conrad

2940 Heggenes

ELEKTRISKE
ARTIKLER

Lev Vel
Interiørkonsulent

bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen

Din lokale servicemann
og fagforhandler av alt
hytteutstyr på Hedalsfjellet, Valdres og deler av
Hallingdal og Ringerike.
Sender også varer over hele
landet til en god pris

MEDIA
Avisa Valdres

Hold deg oppdatert på hva
som skjer i Valdres

Tlf. 61 36 42 00
www.avisa-valdres.no
Følg oss på Facebook!
www.valdresmagasinet.com
www.valdrestur.com

www.hedalsfjellet.no

Brusveen
Snekkerverksted AS

Vi lager ditt heltre kjøkken
på bestilling, samt dører,
vinduer og skap, Håndverk
vi er stolte av å utføre

2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140

MøBLER
OG INTERIøR
Alle Gode Ting er Tre

Vi leverer det meste til hjem
og hytte

2977 Øye
Tlf. 480 95 948/907 89 465

abrusveen@hotmail.com

www.allegodetingertre.com
arnestende@gmail.com

Grønvold Snekkerverksted AS

Bohus Møbelhuset
Amfi Valdres

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

Bygdinvegen 1574,2943 Rogne
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165
post@gronvold.no

KJøPESENTER
Amfi Valdres

2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Spar og Biltema åpner kl 08 (09).
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors.,
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00
http://www.amfi.no/valdres

Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

2960 Røn - Tlf. 952 70 460
www.gomobu.no
post@gomobu.no

RøRLEGGER

Tlf. 907 94 433

HÅNDVERKER

OVERNATTING

2920 Leira
Tlf. 61 36 22 55/971 51 250
unni.jacobsen@bohus.no
www.bohus.no

Fargerike Fagernes/
Varmefag

Vi er spesialforretning
innen maling, tapet, gulv,
flis, gardiner , tepper, ovner
og hytteustyr.

Jernbanevegen, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

SERVERING
Vasetstølen

Severing og hytter

Murkelivegen 14,
2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no
post@vasetstolen.no

Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i
restauranten. Ta med hjem

2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

TAKST
Valdres takst og
Eiendom AS

Taksttjenester, uavhengig
kontroll, tetthetskontroll og thermografi

3528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no
www.valdrestakst.com

Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret
i Valdres
Boligtakst, verditaksering,
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss.
30 års erfaring.

Tlf: 61 34 43 05
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no

• Tlf. 61 36 42 00 eller på mail: annonse@avisa-valdres.no

Stavadalen Holding

ValdresEnergi

Comfort Fagernes
Fagernes Rør AS

Tenk varme og miljø
Spør eksperten, bruk
rørleggeren i nærheten

Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.as

Røn VVS AS

Rørleggermester
Torgeir Hegge
Røn Butikksenter
2960 Røn
Alt i vann, varme og
sanitær
Vi er også behjelpelige med
utslippstillatelse

Tlf. 61 34 44 15,
958 16 899/952 58 011

VASKERI
Valdres Arbeidssenter AS
Vi vasker og ruller det
meste – duker, sengetøy,
arbeidstøy osv. Ikke renseri.

Kontakt oss i
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220
www.vas-as.no

VEV
Valdres Arbeidssenter AS

post@ronvvs.no

Vi vever ryer, tepper o.l.
– også etter farger og mål.

Valdres Varme og
Sanitær AS

Kontakt oss i
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

www.vas-as.no

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903
www.rorkjop.no

xxx
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annonsere her? Kontakt annonseavdelingen i

EIENDOMSUTVIKLING

Dugnadsarbeidet: Merethe Lundene er leder av DNT Valdres, og Jørgen Wangensteen er styremedlem med ansvar for Facebook og nettsida. Han er også
dugnadsbasen i foreningen. Nå slår de et slag for å få med enda flere til å bidra på dugnadene til DNT i Valdres.

Dugnadsfolket i DNT
Visjonen til Den Norske
Turistforening, DNT, er
«naturopplevelser for
livet». Det fenger åpenbart for tida. På landsbasis er det godt over
300.000 medlemmer av
DNT. DNT i Valdres passerte 1000 medlemmer
på slutten av fjoråret.

D

a forløperen Valdres Tur- og
fjellsportlag, for øvrig etablert så langt tilbake som
1982, ble godkjent som
DNT-forening i 2011, var det 520 betalende medlemmer.
– Vi er ydmyke og naturligvis veldig takknemlige over at så mange ser
seg tjent med å være med. Det er
også stor motivasjon for oss som sit-
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ter i styre og stell, sier lederen i DNT
Valdres, Merethe Lundene. I det «sivile liv» bosatt i Bagn og lærer ved
Valdres vidaregåande skule.

Tidenes dugnadsår
Lokallaget kan også notere seg for tidenes dugnadsinnsats fra tillitsvalgte
og medlemmer i fjor. All dugnadsinnsats blir timeregistrert, og de har derfor et godt verktøy for å følge utviklinga. Overslaget for i fjor bekrefter at
DNT-folket i Valdres står bak 4100
dugnadstimer. Det er nær en fordobling fra 2017. Dette er dugnadstimer
knytta til blant anna turledelse, kurs,
styrearbeid, rutemerking og annen
møtevirksomhet.

Mye jobb med Stølsruta
Merethe Lundene sier at mye av økninga i fjor nok skyldes etableringa av
den 65 kilometer lange Stølsruta mellom Tisleidalen og Vang. Hun forteller også at omkring 90 personer har

deltatt aktivt i dugnadsarbeid.
–Det er «superdugnadister» i gjengen
som har 400–500 dugnadstimer hver
bak seg. Ja, en er sågar oppe i 570 timer, sier en smilende DNT-leder.

Trenger flere med
Hun berømmer innsatsen som legges
ned, ikke minst innsatsen til turlederne, men også hos veldig mange
andre. For eksempel har hver av styremedlemmene sine spesielle ansvarsoppgaver, og samla sett kan det
dreie seg om hundrevis med timer
frivillig arbeid for DNT.
Jørgen Wangensteen, er en av dem
og er med når vi har avtalt en prat
med DNT-lederen. Jørgen er web- og
Facebook-ansvarlig i DNT Valdres. De
har så mange som 3200 følgere på Facebook i tillegg til nettsida for laget.
Her annonseres også tur- og aktivitetsprogrammet. Wangensteen har
samtidig ansvaret for dugnadsarbeidet i DNT Valdres.

Stortrives
Den tidligere lederen av IKT Valdres,
nå pensjonisten Jørgen Wangensteen, stortrives med å drive med frivillig arbeid på denne måten.
– Det er moro og det er verdt det, sier
han. Dugnadsarbeid for DNT bringer
meg stadig til nye plasser samtidig
som jeg blir kjent med nye folk, sier
Jørgen.
Nå er Wangensteen og organisasjonen i gang med å rekruttere flere frivillige til dugnadene. Aktiviteten i
foreninga har økt betraktelig den siste tida etter at lokallaget fikk ansvaret for DNT-merka ruter og stier i Valdres, men ikke i høgfjellet der DNT
Oslo og Omegn fortsatt har ansvaret.

– Givende arbeid
Wangensteen utdyper:–De mange
turrutene trenger jamnlig vedlikehold. Det handler om alt fra fjerning
av kvist, drenering av vann vekk fra
stiene, til å merke rutene med rød-
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Egen hytte: I 2018 fikk DNT Valdres sin første hytte som ligger på Tyrisholt. De leier hytta
foto: Tor Harald Skogheim
som medlemmene kan gjøre bruk av. 

Rød merking: Kjennetegnet på at det er en DNT-sti er at den er
foto: Torkjell Haugen
merket med rødt på trær og steiner. 

Styret: Styret i DNT Valdres samla under arbeid med handlingsplanen for 2019. Fra venstre Ina
Syversen, Trond Vatn, Steinar Kvåle, leder Merethe Lundene, Tor Harald Skogheim, Torkjell Haugen og
Jørgen Wangensteen.

Bygger varder: DNT-folket bygger også varder av
stein som de finner i naturen. DNT-vardene blir også
merket og de blir fortløpende holdt vedlike.


foto: Jørgen Wangensteen

trenger flere med
maling på trær og vedlikehold av
DNT-vardene som merkes med en
stor T. Også vedlikehold av klopper
må vi gjøre jamnlig, forteller Wangensteen. I forbindelse med åpninga
av Stølsruta sist høst fikk også DNT
Valdres sin første hytte. Laget har
inngått langsiktig leiekontrakt for ei
hytte på Tyrisholt. De har også avtale
med andre aktuelle utleiere langs
Stølsruta om noen vil ta inn.
– Fordelene med å være DNT-frivillig er blant anna at man får kursing
og opplæring i det som skal gjøres,
og man får delta i et fellesskap for en
tankegang man brenner for. Vi ser at
mange har stor glede av dette arbeidet, sier Lundene og Wangensteen.
– Vi trenger enda flere med i aktivt
dugnadsarbeid framover, sier Merethe Lundene og Jørgen Wangensteen.

Naturen i fokus
Også aktiviteten i regi av DNT Valdres

Valdresmagasinet

og de forskjellige undergruppene er
voksende, samtidig som deltakelsen
fra medlemmer og folk flest er i sterk
økning.
– Flere ser verdien av å ta vare på
naturen og bruke den aktivt. Det
handler om folkehelse for folk flest,
men gir også stor personlig tilfredsstillelse og opplevelse for mange,
forteller Merethe Lundene.
– Mange er med på aktivitetene
våre, men det er rom for enda flere.
Kanskje mest bygdefolk er med, men
også flere hyttefolk er også velkommen til å delta. mange av hyttefolket, som ofte også kan være medlemmer i DNT der de bor, eksempelvis Oslo, forteller Merethe. I fjor ble
DNT Ung etablert, for dem fra 13 år
og oppover. Barnas Turlag, for dem
opp til 12 år, har vært i flere år. Begge
disse lagene vil nødvendigvis bli viktige for rekrutteringa framover. Vang
Turlag er et lokallag under DNT Valdres nå. DNT Senior holder det gåen-

de jevnt og trutt og jobber med et
bredt spekter av tilbud, minner Lundene om.

Kjernevirksomheten til DNT
Merethe Lundene minner om at kjernevirksomheten til DNT Valdres alltid er å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv gjennom å tilby aktiviteter og
turer samt mange typer kurs. Skredkurs, merkekurs, turlederkurs og så
videre er eksempler på slike tilbud. I
tillegg til å tilby turer og aktiviteter,
har vi hytta og rutene å ta vare på.
Sist og ikke minst er vi i DNT også
opptatt av natur, kulturarv og miljøproblematikk generelt, forteller Lundene.

Vil la seg høre

stemme i forbindelse med planene
for Vinda-utbygginga, og gleder oss
naturligvis stort over at planene ble
lagt bort. Vi skal og vil bidra til bærekraftige vegvalg som ivaretar de
grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner,
sier Lundene.
Hvert år tilbyr DNT Valdres mellom 60–80 forskjellige arrangement.
Grunnlaget for turprogrammet for
påfølgende år legges på den årlige
turledersamlinga som turkoordinatoren i styret, Torkjell Haugen, arrangerer hver høst. Alle turmål underlegges også en risikovurdering etter DNT-retningslinjene.

Torbjørn Moen

– Vi har engasjert oss for innføring
av fjellgrenser i Valdres, og vi engasjerte oss imot vindmølleplaner og
motorisert forlystelseskjøring i friluftsområder. Vi var også en sterk

9. februar 2019

55

KRYSSOrd 1

Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 1. mars 2019
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Navn:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr.:
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Kryssord nr. 5
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Ståle Kristiansen, Bybrua
Kjell Asperud, Kråkstad
Nina Wingaard, Vøyenenga
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd. hver.
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VALDRESSPØRSMÅL

11

1) Kva er tittelen på det nye
albumet til Staut?
2) Kva heiter forfattaren
som har skrive biografien
om Margit Sandemo?
3) Kva er namnet på elva i
Valdres som engasjerte
utbyggingsmotstandarar
fekk stoppa utbygging av i
november i fjor?
4) Kor mange bilar passerte
det på E16 forbi Leira i
fjor?
5) Fylkesmann Knut Storberget skal i vinter besøke
alle kommunane i Innlandet. Kor mange?
6) Kva er namnet på krigsminnet i Sør-Aurdal som
Riksantikvaren nyleg har
sagt nei til å frede?

 or mange konsertar er
7) K
det på årets Hemsingfestival?
 va heiter den kvinneleg
8) K
skihopparen frå Etnedal
som var med og tok sølvmedalje under mikskonkurransen i junior-VM i
januar?
9) K
 or gammal er Hedalen
stavkirke?
10) K
 or stor del av E16 gjennom Valdres vil ligge i
tunnel når Rødølstunnelen i Øye og Bagnskleivtunnelen er opna i 2019?
11) K
 or mange kvinnelege
ordførarar er det i Valdres?

Hva er snø og hvor
kommer den fra?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Makalaus, 2) Sølvi Wærhaug, 3) Vinda, 4) 2,98 millionar, 5) 46, 6) Bagnsbergatn, 7) 15, 8) Ingebjørg Saglien Bråten , 9) 856 år, 10) 12.928 meter (Bergsundtunnelen 714 meter,
Bagnskleivtunnelen 4.300 meter, Kvamskleivtunnelen 164 meter, Rødølstunnelen 1.970 meter og Filefjelltunnelen 5.780 meter), 11) To, Inger Torun Klosbøle i Nord-Aurdal og Toril Grønbrekk i Etnedal.

Elida Nordli (5), Røn: – Snø er noe som
kommer fra himmelen. Jeg tror det er sånn
at vannet blir kaldt og så snør det. Jeg liker
snøballer og så snømann da.

helgenstreken
eir helgen

Vintertilbud
Alma Ringsaker Vika (5), Røn:
produkter til utespa
– Kanskje det er Gud som lager snøen. Den blir

÷15%

presset nedover, slik at den faller. Jeg tror det
er hvitt inni skyene og så kommer det ned på
oss, når Gud vil. Jeg elsker snøengler.

Pølser er mat for guder.
– Ja, de er de eneste som
vet hva de inneholder –

VINN

FINN BILDET
A

B

C

D

E

F

EN MÅNEDS
ABONNEMENT
PÅ «VALDRES»

Godt
utvalG!

Vi har klipt ut bilder fra
forskjellige sider i avisa, det kan
Oda Hansegården (4), Røn: – Snø er
like gjerne være fra en annonse
mudin som fra en
• Trenger
du rørinspeksjon?
snø, hvitt og kaldt. Det kommer fra lufta. Jeg
reportasje. Finn
å være ute i snøen sammen med alle de
sidetallet hvor
avløps-bildet, og skriv
Ta kontakt,
vi hjelper liker
deg
det er fra, for eksempel
andre.
åpner! A side 11, B side 2 osv.
• Vipåutfører
fotografering og
unngå tetteSend svaret
e-post til
rør i vinter! redaksjonen@avisa-valdres.no
filmer avløpsledningen.
post innen
mudin løsereller i vanlig1-veis
spyling inntil 60 m
1. mars til «Finn bildet»
opp fett m.m.
Valdresmagasinet, SkrautvålsKjeKt å ha!
vegen 15, 2900 Fagernes.

Rørlegger’n med hjerte for faget

dres ATV & Snøscooter senter

Fagernes Rør AS
Bygdinvegen
2
Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Jon
Lange, Oslo
2900 FAGERNES
61 35 78 00
fagernes@comfort.no
FAGERNES
Sav på FINN BILDET:
A side:
B side:
C side:
D side:
E side:
F side:

w.oyebygg.no – valdres@atvsnow.no ✂
95 – 901 60 871 – 934 13 000
Navn: .............................................................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................................................

RØR AS

Tobias Sørengen Nyhagen (5), Røn:
– Det er julenissen og alle tjenerne hans som
lager snøen. Snø er noe, kaldt, hvitt, vått. Det
kan være kongle inni snøen, stein og noen
ganger tisser hundene i snøen. Jeg liker å kaste
snøballer!

E-post/Tlf.: ..............................................................................................................................................
Valdresmagasinet
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Det skjer i Valdres

FEBRUAR

9. Ung i Valdres viser «Brødrene Østermann» i kulturhuset på Fagernes.
9. Den svenske folkemusikktrioen
Vindonia holder konsert på Valdres
Folkemuseum på Fagernes.

16. Eric Brace & Jon Byrd spiller på
Bryggerihuset på Beitostølen.

17. Familieforestillinga «Jubeltube:
Er det sant at alt går an?» vises i kulturhuset på Fagernes.
18. Legoverksted på biblioteket på
Fagernes.

9. Konsert med Jaa9 på Lodge900
Beitostølen.

18.–23. Snømannkonkurranse på Skiferplassen.

9. «Silent Disco Party» på Nabo Bar
på Fagernes.

18.–27. Magikeren Clausini arrangerer trylleskole for barn på Radisson
Blu Beitostølen i vinterferien.

9. Donnez spiller på Storefjell Resort
Hotel på Golsfjellet.
10. Foredrag om Marie Hamsun ved
forfatter Anne Hege Simonsen på
Frydenlund skysstasjon i Aurdal.
14. Foredrag om Ragnhild Kåta ved
forfatter Hilde Diesen på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
15. Peanøtthjerneforbundet kommer
med «En hyllest til Jokke» på Nabo
Bar på Fagernes.

19. Teater Innlandet kommer med
forestillinga «Kim F» om Kim Friele
til kulturhuset på Fagernes.
20.–24. Hemsingfestivalen går av
stabelen med hovedbase i Aurdal.
23. Asle Beck spiller på Bryggerihuset på Beitostølen.
24. Det 44 kilometer lange klassiske
turrennet Mellerunden går fra
Skrautvål.

16. Ungdommens Kulturmønstring i
Valdres i kulturhuset på Fagernes.

MARS

21. Teater Innlandet viser «Jungelboken» i kulturhuset på Fagernes.

2. Hege Øversveen spiller på Bryggerihuset på Beitostølen.
2.–3. Båtførerkurs på Heggenes.
3. Hundekjøring med Valdres Villmarksenter i parken på Fagernes.
3.–9. Hundekjøringsracet Norway
Trail arrangeres på Lenningen og
Beitostølen.
6.–15. Masters World Cup i langrenn
går av stabelen på Beitostølen.
14. Foredraget «Kvifor verne om natur og kultur?» ved professor Brita
Brenna.
16. Bente Hemsing og Stein Villa holder konsert for de minste på folkebiblioteket på Heggenes.
17. Konsert med Sudan Dudan på
Frydenlund skysstasjon i Aurdal.
20.–24. Vi Over 60 og Aller Travel inviterer til vintereventyr på Beitostølen og Bergo Hotel.

24.–30. Ridderuka med det påfølgende Ridderrennet avholdes på Beitostølen.
29. Fridom Ungdomslag arrangerer
dansekveld på Skogtun på Bruflat.
30. Skirennet Valdresmarsjen på 65
kilometer går fra Beitostølen til Danebu.

APRIL
3. Riksteatret viser «Bukkene Bruse
lager rumpebrann» i kulturhuset på
Fagernes.
4. Foredrag om stedsnavn i Valdres
ved navneforsker Tom Schmidt på
Valdres Folkemuseum på Fagernes.
6. Rjupesleppet, sprek og sosial samling for jenter i alle aldre, med to løypealternativ, avholdes på Beitostølen.

Analyse av det politiske ordskiftet anno 2019
fra et Melodi Grand Prix-perspektiv
Etter mye om og men har Norge
fått en ny og utvidet regjering –
men spetakkelet er så vidt i gang.
Den nye regjeringen står nemlig
umiddelbart overfor en enorm
oppgave: Melodi Grand Prix skal
arrangeres, og regjeringen må
bestemme seg for hvem som skal
representere fedrelandet i Eurovision Song Contest.

ha rett i, men det må i så fall være fordi innvandrere har bedre musikksmak enn nordmenn.
Ingen ler.
Frithjof Jacobsen får publisert en kronikk i
Dagbladet som argumenterer sterkt for at vi bør
sende Alexander Rybak til Eurovision nok en
gang. Det viser seg imidlertid at Frithjof Jacobsen
ønsker å innlede et forhold til Alexander Rybak.

N

år forhandlingene kommer i gang, får
Venstre raskt gjennomslag for at ingen
MGP-øving skal foregå i akustisk sårbare
områder utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja, og proklamerer en stor miljøseier på egne
vegne. I mellomtiden sikrer Høyre og Fremskrittspartiet at MGP-øvingslokaler bygges i rekordtempo på havbunnen i Nordsjøen og Barentshavet, og
at MGP-deltakere som ikke når til topps kan dumpes fritt norske fjorder.
Kristelig Folkeparti uttrykker et ønske om
at Norge sender et bidrag som består av uaborterte
tvillinger. Da kaller Unge Venstre inn til ekstraordinært landsmøte for å vedta at Norge skal representeres i Eurovision av et foster abortert i attende
uke. Partiledelsen i Venstre går raskt ut og stadfester at det er mor, og bare mor, som har rett til å bestemme hvorvidt hennes aborterte foster skal gjøre showbiz-karriere.

Per Willy Amundsen i FrP blir sitert på at vi
ikke kan sende noen som ikke har «etnisk norsk»
bakgrunn, siden de ikke er oppdratt med en vestlig-kristen kulturarv og dermed umulig kan være i
stand til å troverdig uttrykke de norske verdiene
som syder ut av tekst- og melodilinjene i «La Det
Swinge». Erna Solberg prøver å lette stemningen
rundt forhandlingsbordet ved å si at det kan han
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Simen Dalehavn Faaberg
Også opposisjonen rører på seg. Trygve Slagsvold Vedum går opp på Stortingets talerstol og påpeker at Melodi Grand Prix bare har vært en del av
norsk kulturlandskap siden sekstitallet, og siden
den svenske Melodifestivalen allikevel er robust
og levedyktig, bør vi derfor gi langt flere fellingstillatelser på MGP-deltakere i norske distrikter,
der de truer framveksten av norske spelemannslag. Flere jaktlag setter opp telt utenfor huset til
Jahn Teigen.
Miljøpartiet de Grønne vil avskaffe hele
MGP og heller bruke pengene på å utrede hvorvidt
bomringer på stupebrett kan brukes som et virkemiddel for å finansiere kommunale svømmehaller. Sosialistisk Venstreparti oppfordrer til boikott
av hele Eurovision da finalen spilles i Israel, men i
Dagsnytt Atten svarer Ingolf Ropstad ved å argumentere for at Norge heller bør sende to bidrag til
Eurovision. Dette er basert på hans egen vurde-

ring om at «klarer man å kåre én MGP-vinner, klarer man også å kåre to.»
Arbeiderpartiet ser på hele prosessen med
bekymring, men gjør ingenting før Rødt fremmer
et mistillitsforslag mot regjeringen, som de støtter.
Til slutt blir alle enige om at løsningen er å sette
Ole Gunnar Solskjær på saken. Etter én uke i jobben meldes det om halleluja-stemning i Melodi
Grand Prix-Norge, og i Dagsrevyen argumenterer
Magnus Takvam sterkt for at Solskjær må få jobben som MGP-general på permanent basis. Det viser seg imidlertid at Magnus Takvam ønsker å innlede et forhold med Ole Gunnar Solskjær.
En samlet opposisjon krever at Ole Gunnar Solskjær nasjonaliseres, mens Høyre og FrP mener
han kan drives like effektivt av det private. Det
ryktes at Ryanair vil legge inn anbud på Solskjær.
Venstre kommer med et kompromissforslag som
hele regjeringen støtter: Ole Gunnar Solskjær kan
bli et statsforetak under forutsetning av at han
sporenstreks tvangssammenslås med den nye
stortingsgarasjen.
Det opprettes en statsråd for nasjonale Solskjær- og garasjeanliggender innunder Fiskeridepartementet, da det er det eneste departementet
der det er mulig å finne en ledig pult som ennå
ikke har blitt rekvirert til en eller annen ny statsrådpost. Per Willy Amundsen trekker seg fra politikken med umiddelbar virkning og blir ansatt i
First House på dagen, slik at derfra kan tre rett inn
i rollen som Solskjær- og garasjeminister.
Norge havner på 12. plass i Eurovision, men på
spalteplass i Dagsavisen argumenterer Arne
Strand sterkt for at Solskjær burde få en sjanse i
det amerikanske presidentvalget. Det viser seg
imidlertid at Strand ønsker å innlede et forhold
med det amerikanske presidentvalget.
Og slik går nu dagan.
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Vurderer du å selge hytte?

Tlf: 61 36 66 33
E-post: valdres@aktiv.no

Ta kontakt for en hyggelig prat og gode råd om hvordan du går frem.
Kanskje har vi allerede kjøperen registrert hos oss?

Oddny
Fystro

Marit
Nystuen

Ingunn
Meisdalen

Lene
Ringen

Synnøve
Hovde

Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i 40 år!
Valdresmagasinet
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VI BRENNER FOR
VALDRESKULTUREN
DE SISTE 10 ÅRENE har Hedda Hytter engasjert seg i sport- og kulturlivet i
Valdres. Vi var med å starte løypelaget i hjembygda Hedalen, vi støtter opp om
Valdres Sommersymfoni, og har stor glede av vårt bidrag til Hemsingfestivalen
som arrangeres nå i vinterferien.
HEMSINGFESTIVALEN 20.–24. FEBRUAR 2019 inviterer til store musikkopplevelser i Aurdal i Valdres. Festivalprogrammet går over fem dager og
kan by på 15 flotte konserter med over 30 musikere på topp internasjonalt
nivå. Her får du høre spennende musikk framført av verdenskjente stjerner
og kjente norske artister i tett samspill.
For billetter og informasjon om festivalprogrammet, se hemsingfestival.com
For booking av overnatting på festivalhotellet, se nythun.com

Velkommen til intime møter med stor musikk!

OSLO T 924 41 138
BERGEN T 951 00 341
STAVANGER/SULDAL T 932 57 932
HEDALEN T 61 34 97 80

