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I den glade førjulstid

● Kjøttproduksjon, gardsturisme
og skogsdrift på Piltingsrud
● Ein novemberdag på Valdresflye
● Marit (65) er i rute med de sju slaga
● Tradisjonsbakst på menyen på Leira
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Månedens bilde

Vesleøye: På tur på Vesleøye på Fagernes 10 november i år. Små barneføtter går inn i solnedgangen.



Foto: Sven Ingar Moen

Et bilde med mye innhold
Det er Sven Ingar Moen fra Ryfoss/Tveitamoen
som har tatt månedens bilde. Sven Ingar er svært
aktiv med kameraet og hans bilder er ofte å se på
både TV2 og NRK1. Han forteller til Valdresmagasinet at han har dyrket fotohobbyen siden i 2010, og
er medlem i den svært aktive lokale fotoklubben
Jotun Fotoklubb. Fotografering ble en kjær hobby
etter at han fikk MS-diagnose. – Dette ble på en
måte min mulighet for å komme seg videre, sier
han.
– Jeg har med kamera overalt hvor jeg er. Det får
jeg ofte godt betalt for i form av øyeblikksfoto og
blinkskudd, sier han.
Bildet som han gikk til topps med i vår uformelle
bildekåring er av barnebarnet Juliane som bor på
Fagernes.

– Jeg syns dette er et bilde som har mye i seg. Jeg
falt for motivet der og da og lysforholdene klaffet
også veldig bra. Jeg tror bildet ble tatt ved 13 – 14tida den dagen, altså den 10. november, ennå før
snøen hadde lagt et kvitt teppe, forteller Sven
Ingar Moen.
Det vanker en overraskelsespremie samt ti
Flax-lodd til den heldige vinner. I tillegg vil bildet bli
satt opp i en av bildemonterne i Gullsmedvegen/
Briskebyen på Fagernes. Vi kårer Månedens bilde i
forbindelse med hver utgivelse av Valdresmagasinet, seks ganger i året.
Frist for innsending til neste utgave av Valdresmagasinet er 1. februar 2022. Bildet som da kåres,
vil komme på trykk i februarutgava av magasinet,
som kommer ut 12. februar.

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

Dåseklukke: Vekkeklokke.
HB, Nord-Aurdal

Neåtvøndin: Utsliten, utslegen.
HB, Nord-Aurdal

valdresmagasinet
NR 6/ 2021
Utgavedato: 11. desember
Neste nummer: 12. februar
Opplag: 25000

Valdresmagasinet

Magasinredaktør: Torbjørn Moen
Ansvarlig redaktør: Hilde Lysengen Havro
Salgssjef: Øyvind Nyhagen

framsida:
Biletet er teke
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I skrivende stund har vi passert andre søndagen i advent.
Det går i en forrykende fart mot jul. Valdresnaturen er dekket av
et hvitt pudderlag av snø og vi går nå inn i vintersesongen.
Spenningen er alltid knyttet til hvordan vinteren blir: Blir den
snørik, og blir den kald eller er det ekstremværet som vil
dominere? Etter å ha opplevd tidenes verste ekstremvær denne
høsten, som har etterlatt seg synlige skader og merker over mye
av Valdres, må vi bare håpe at vi slipper så mye som mulig av det
slaget. Men som sagt, vær og klima rår vi lite over. Uansett ligger
det i korta at vi må være forberedt på en mer krevende værtype
framover. Og vi må forberede oss på det i større grad enn hva vi
har gjort tidligere.
Koronapandemien sprer stor usikkerhet og legger
fortsatt en demper på aktiviteten vår – om vi vil eller ei.
Førjulstida er kanskje en av de fineste periodene av året vi har.
Sjøl med all travelheta denne tida representerer, er dagene
krydret med tilstelninger og aktiviteter man gjerne må få med
seg. Etter en noe amputert førjul i fjor med mye avlysninger,
ligger vi litt bedre an dette året.
Men usikkerheten kan fort bety forandringer. Enn så lenge,
nyt «friheten» for alt som den er verdt.
Så er vi i gang på vintersesongen med en ny fase i hyttelivet
og aktivitetsfloraen. Det er helnorsk og særegent. Også vel vært
å nyte.
Vi ønsker alle en fin førjulstid og etter hvert en riktig
trivelig jul.

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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Hånd i hånd: Rune Temte hånd i hånd med kona Thea Temte Glimsdal på rød
løper under «A Boy Called Christmas»-premieren i London i november. Thea har på
Foto: Tim P. Whitby / Getty Images Europe
seg egensydd design.

Jeger: Rune Temte (t.v.) spiller barsk jeger i Netflix
sin nye julefilm, «A Boy Called Christmas». Her med
motspiller Michiel Huisman, som spiller Joel. «Historien
som utfolder seg, har alt du kan ønske deg av et godt
eventyr. Det er store farer, troll, alver, slemme jegere,
hvorav Rune Temte er den skumleste av dem alle»,
skrev Aftenpostens da de ga familiefilmen terningkast
FOTO: Netflix /Studiocanal
fem. 

Netflix-jeger med julem
Storfilmen «A Boy
Called Christmas»
sprer julemagi over
verden. Rune Temte
spiller barsk og brysk
jeger. Sjøl har han
mange kjære juleminner fra Valdres – der et
møte i tenåra skulle
prege livet videre.
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et var nemlig på fotball-leir på
Leira at 56-åringen fra Solbergelva som 17-åring møtte
kvinnen i sitt liv – kun kort tid før han
signerte proffkontrakt med Strømsgodset.
Gressbaner ble etter hvert bytta ut
med teaterscener og filmlerret da fotballskoene ble satt på hylla til fordel
for en skuespillerkarriere. Rune og
Fagernes-jenta Thea Glimsdal Temte
(56) derimot, har stått last og brast
ved hverandres side.
I midten av november gikk de to
hånd i hånd på rød løper i London
under premieren av årets store julefilm fra Netflix, «A Boy Called Christmas», som i skrivende stund er mest
sett hos strømmegiganten her til

lands og har sust inn på en tredjeplass også internasjonalt.

I eget design på rød løper
Thea – som både syr for de kongelige
som ansatt skredder ved Det Kongelige Slott, rekonstruerer folkedrakter på
oppdrag fra Norsk Folkemuseum og
driver egen bedrift, Hot Nok – stilte
også denne gangen i egensydd design.
Det gjorde den utflytta valdrisen
også da hun i 2019 gikk ned den røde
løperen i Dolby Theatre i Hollywood
sammen med mannen og sønnen
Martinius (19) på verdenspremieren
til «Captain Marvel».
Rune tok som blåhuda «BronChar» steget inn i det legendariske
superheltuniverset
og
figurerte

sammen med verdensstjerner som
Brie Larson, Jude Law og Samuel L.
Jackson i kassasuksessen.
Foruten «Captain Marvel», har han i
løpet av de siste åra har vært å se i flere
store nordiske og internasjonale filmer
og serier som «The Last Kingdom»,
«Eddie the Eagle», «Torpedoer», «Fortitude», «Maskineriet» og «Rig 45».

«Den skumleste av dem alle»
I Netflix sin nye julefilm er Maggie
Smith, blant annet kjent fra «Harry
Potter» og «Downton Abbey», og Kirsten Wiig blant dem som er å finne på
rollelista til den filmatiserte britiske
barneboksuksessen av Matt Haig
sammen med den Valdres-kjære
skuespilleren.
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Svogere: Svogerne Rune Glimsdal (t.v.) og Rune Temte
side om side i kulturhuset på Fagernes, der førstnevnte
jobber som kinomaskinist og teknisk ansvarlig.

Superheltunivers: Rune Temte like i hælene på
hovedrolleinnehaver Brie Larson i «Captain Marvel».
Foto: Marvel Studios

Julefilm: Unggutten Henry Lawfull spiller Nikolas i «A Boy
Called Christmas». Til høyre for ham står Rune Temte som
jegeren Anders.FOTO: Netflix /Studiocanal

minner fra Valdres
«Historien som utfolder seg, har alt
du kan ønske deg av et godt eventyr.
Det er store farer, troll, alver, slemme
jegere, hvorav Rune Temte er den
skumleste av dem alle», var Aftenpostens dom da de trillet en femmer
på terningen for familiefilmen nylig.
«Rune Temte kanaliserer sin anselige
barskhet i rollen som røff og handlekraftig jeger», oppsummerte NRK P3.
– Det er hyggelig å være med i en
film som kan spre litt julemagi for
hele familien, sier Rune, som riktignok er å se som skummel barsking i
julefortellinga.

Hvit jul og romjulsturer
Skuespilleren har sjøl kjent på den
«magiske» julefølelsen flere ganger i
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Valdres, som han har fått et nært forhold til gjennom kona og hennes familie.
– Jeg har mange fine juleminner fra
både Moaskogen og Skaveldbygda.
Dessuten er det utrolig flott å ta turen
ut i hvitt vinterlandskap i romjula. Vi
har hatt mange fine romjulsturer
både på Kruk, Skardåsen, Smørlifjell
og Beitostølen blant annet, forteller
Rune, som gjerne benytter seg av
vakker valdresnatur, sommer som
vinter.
– Vi var i Valdres seinest under rakfiskfestvalen. Da fikk vi handla inn
rakfisk til jul – det hører med. Dessuten er det alltid hyggelig å høre på
Rune og bandet hans Zitherman, sier
Rune og sikter til svoger og navne-

bror Rune Glimsdal, som bor i Skaveldbygda på Leira.

Samarbeid med svogeren
De to svogerne brenner begge for kulturlivet på hver sin kant. Det hender
også vegene deres krysses.
Mens Temte er å se i storfilmer,
sørger Glimsdal for å få dem opp på
kinolerretet som kinomaskinist og
teknisk ansvarlig i kulturhuset på Fagernes. I tillegg har sistnevnte ved et
par anledninger stått for det musikalske mens førstnevnte har utfolda seg
på film- og teaterscenen.
Glimsdal komponerte nemlig musikken til den norske filmen «Ulykken», der Temte hadde hovedrollen.
Da Margit Sandemo sitt litterære uni-

vers ble levendegjort på Valdres Folkemuseum gjennom friluftsspelet
«Sol av Isfolket», hadde dessuten
skuespilleren rollen som «Heming
Fogdedreper», mens svogeren spilte
harmonium og perkusjon.
– Det er alltid hyggelig å samarbeide med Rune, og jeg håper vi får muligheten til å gjøre det mer i framtida,
sier Temte. På nyåret blir Valdresvennen blant annet å se i den danske
komedien «Vilmænd», den norske
Netflix-satsinga «Blasted» og som
motspilleren til John Travoltas skuespillerdatter Ella Bleu Travolta i filmen «Get Lost».
Ingri Valen Egeland
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DRIVER FJELLSTUE: Bjørn Ekerbakke dreiv Haugseter Fjellstue ved Vinstervatn. Valdrisen ble imidlertid lokka over til nabodalføret av kjærligheten og driver i dag
FOTO: Kristoffer Mæle Thuestad
Bessheim Fjellstue og Hytter sammen med samboer Kari Lund i Sjodalen.

Husa «prinsessa og ha
Bjørn Ekerbakke vokste inn i turistvertrolla
gjennom skoleringa heime i Valdres. Det kom
godt med da ei norsk popprinsesse, en tidligere
«Skam»-skuespiller og hele resten av «Tre nøtter til Askepott»-filmteamet sto på trammen.

F

or mange er det å se «Tre nøtter
til Askepott» på julaften like
viktig for å komme i julestemning som sjølveste juleribba.
Tusenvis av nordmenn sitter benka foran TV-skjermen for å få med
seg den østtysk-tsjekkiske filmen fra
1973 hver eneste jul.
I år har filmen på si side fått en arvtaker i ny, helnorsk innpakning med
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ei vaskeekte popprinsesse i rolla som
den forsømte stedattera som ender
opp som prinsesse – nemlig Astrid
Smeplass, kjent under artistnavnet
Astrid S, som Askepott og den tidligere «Skam»-skuespilleren Cengiz Al
som prinsen.

Astrid S spilte i peisestua
Noen divanykker var det imidlertid

ikke å spore hos verken popprinsesse,
«prins» eller resten av «kongeriket».
Det kan Bjørn Ekerbakke, som opprinnelig kommer fra Skammestein,
skrive under på.
– Hovedrolleinnehaverne er supertrivelige folk – Astrid satt i peisestua
og spilte gitar her om kveldene, så
det var kjempekoselig, forteller han.
Valdrisen som tidligere dreiv
Haugseter Fjellstue ved Vinstervatn,
ble lokka over til nabodalføret av
kjærligheten og driver i dag Bessheim Fjellstue og Hytter sammen
med samboer Kari Lund i Sjodalen.

– Hovedrolleinnehaverne er
supertrivelige folk – Astrid
satt i peisestua og spilte gitar
her om kveldene, så det var
kjempekoselig.
Bjørn Ekerbakke

Stall og rekvisittlager
Mange av de naturfagre vinterscenene i den nye, norske storfilmen, er
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Norsk nyversjon: Astrid Smeplass og Cengiz Al har
rollene som Askepott og prinsen i den norske nyversjoen av
Foto: David Vu/Storm Films
«Tre nøtter til Askepott».

Lunt: Bessheim ble som en heim for «Tre nøtter til
Askepott»-teamet under filminnspillinga i februar. 


FOTO: Privat

Spesielt minne: På en rekvisitt har filmteamet gitt uttrykk for si begeistring
over oppholdet. Den spesielle treplanken skal få hedersplass på Bessheim.

Kokk: Bjørn starta karrieren på kokkelinja og gikk læretida
på Bergo Hotel. Han brenner for god, norsk mat.





alve kongeriket»
henta fra området rundt Sjodalen,
Gjende og Besseggen, en del scener er
også filma på Maihaugen på Lillehammer. Da filmteamet trengte et sted å
oppholde seg mens innspillinga pågikk, falt valget på Bessheim.
– Hele landet var jo stengt ned på
grunn av pandemien, så for oss var
det gull verdt å få ei slik bestilling. Vi
husa over femti filmfolk på det meste
og hadde dem her i nesten tre uker i
fjor vinter. I tillegg hadde vi ansvaret
for all matservering – også ute på sett
– fra de første spiste frokost i sekstida
om morgenen til de siste spiste middag klokka ti-halv elleve om kvelden,
forteller Bjørn, som sjøl sto bak grytene og sørga for god, norsk mat samt
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FOTO: Privat

en skikkelig tacokveld etter ønske fra
filmteamet.
– Alle hus var i bruk. Det er en del
hester med i filmen, så låven måtte
gjøres om til stall, slik at de fem hestene kunne stå der. Garasjen ble fylt
opp med rekvisitter. Det er en virkelig en helt enorm jobb som ligger bak
den ferdige filmen man ser på kino,
konstaterer Bjørn, som sammen med
Kari ble invitert til førpremieren på
Colosseum kino i Oslo.

Fikk spesiell hilsen
Filmteamet sørga også for å gi vertskapet et håndfast minne i form av en
rekvisitt med en spesiell hilsen.
«Kjære Bessheim Fjellstuer ved
Bjørn og Kari! Takk for at dere har tatt

så godt vare på oss under opptakene
av Askepott. Det har vært en sann
glede å bo og spise hos dere! Vi kommer til å savne dere resten av opptakene. Forhåpentligvis sees vi snart
igjen! Stor klem fra Team Askepott!
25/2-21», står skrevet på en planke
med treutskjæringer som bekledde
brua i filmen.
– Den skal helt klart få en hedersplass når vi er ferdige med ombygginga her, forteller Bjørn. På Bessheim
benytter de ei stille tid på vinteren til
å pusse opp.

Feirer jula heime

Foto: Privat

og både ribbe og rakfisk hører med.
I hverdagen blir det imidlertid mye
matlaging på Bjørn, som starta karrieren på kokkelinja på Leira i 1990,
gikk læretida på Bergo Hotel og siden
jobba flere steder på Beitostølen. Han
var også en tur om den nye flyplassen
på Gardermoen i si tid, før han tok
over Haugseter Fjellstue på 90-tallet.
– E har støtt vøri interessert i mat,
sier valdrisen som har gjort gudbrandsdøl av seg. Det merkes også på
dialekten, men hjertet ligger fortsatt i
Valdres, fastholder Bjørn.
Ingri Valen Egeland

Jula feirer han alltid heime hos foreldrene i Skammestein. Da er det mor
Anne Bjørg Hovi som står for maten
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Piltingsrud gard

Gardsbutikken: Gardsbutikken på Piltingsrud blir stadig viktigere. Ut fra denne selges mye av kjøttet som produseres på garden, men også andre gardsprodukter
som skinn, garn, strikk og skiferdekorasjoner med videre. Siri Ødegaard viser fram skinn fra mohairgeit som de også har på gården.

Skogsdrift, kjøttproduksjon og g
Historisk er det skogen som har sikret innkommet på Piltingsrud gard i Begnadalen. Nå
har de tatt drifta noen hakk videre og driver
stort med ammekyr og kjøttproduksjon av
Aberdeen Angus-rasen. Selve «rosina» i drifta
er gardsturismen de driver.

R

asmus Piltingsrud (50) er sjuende generasjons driver på Piltingsrud gard. Dattera Ada kan
bli historisk og åttende generasjon –
om hun vil. – Jeg ble ikke utsatt for
noe press om å ta over, det gjelder
selvfølgelig også Ada, forteller Rasmus. Men han angrer ikke, i alle fall
ikke nå. Det var i 2005 han tok steget.
Han hadde jo ikke behøvd å gjøre det
ettersom han som odelssønnen fra
en av de største skoggardene i SørAurdal hadde valgt å utdanne seg til
ingeniør. Uansett tider bruker det å
være et trygt valg.

Ordentlig skogsgard
– Garden har lent seg på skogen i alle
år og det hadde ikke vært noen drift
med husdyr her i alle fall ikke på
noen generasjoner. Garden var det en
kan kalle en skogsgard, forteller Ras-
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mus Piltingsrud, omkalt etter bestefaren. Det er egentlig ikke mange garder av det slaget i Valdres som helt og
holdent har basert drifta på skogen.
Som en kuriositet forteller Rasmus at
det på 1920-tallet kunne være inntil
30 personer i kosten på bruket, i all
hovedsak folk som var engasjert i
drifta av selve tunet.

fra gardsdrifta i en eller annen form,
noe de mener er bra for kommunen
og garden. Man skal ikke utelukke at
det kan bli flere ansatte.
Planer for videreutvikling av garden har de også på litt sikt. Nå er de
veldig fokusert på å sikre kvalitet i
alle ledd på det de driver på med, og
så kan det bli aktuelt å utvide. – Vi
tenker blant anna på å kunne ta hånd
om slakting og foredling i egen regi.
Da vil vi kunne ha kontroll på hele
produksjonsløpet, forklarer han, og
legger til at alt de driver på med skal
tåle dagslys. Det er også et vesentlig
salgsargument for dem.
Nå har de Fatland slakterier og Reboli AS på Leira med på laget, og de
får ikke fullrost hvordan dette fungerer.

Skape liv i bygningene

Driftsbygning i massivtre

– Hva var det som fikk deg til å ta
over, er et naturlig spørsmål.
– Jeg så absolutt muligheter i garden, og spørsmålet som vi startet
med å stille oss, var hva vi kunne
bruke den drøyt 4000 kvadratmeter
store bygningsmassen på garden til.
Vi ønsket som sagt å skape noe mer
enn bare skogsdrifta. Det ble starten
på en kreativ prosess. Nå er vi fem
personer som henter vårt utkomme

Det var et strategisk valg å satse på
dyr i tillegg til skogsdrifta, primært
ammekyr av rasen Aberdeen Angus.
Med tilgang på mange tusen mål med
utmark og skogsgrunn var det gode
muligheter for å sikre havne på egen
grunn. Men først måtte det investeres. Den gamle driftsbygninga fra en
gang på 1800-tallet var overhodet
ikke egna for dagens moderne løsdriftssystem. Det måtte bygges og da

Driftsbygning i massivtre:
På god avstand til det historiske tunet
finner vi den nye driftsbygningen som
er laget i massivtre. Her ser vi den
automatiserte plansiloen som en del av
driftsbygningen.
valgte Rasmus å bygge en driftsbygning i massivtre. Å bygge i tre er fornuftig og i god Piltingsrud-ånd. Denne typen driftsbygninger har også
vist seg svært godt egna for husdyr-
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Kolla kyr: Dyreflokken på Piltingsrud er stadig i vekst. De har valgt Angus blant
anna ut fra de mange positive egenskapene de har og for sin kjøttkvalitet. Dyra
har dessuten et sterkt morsinstinkt og er flinke til å utnytte beitet, bekrefter Siri
Ødegaard og Rasmus Piltingsrud.

Mange bein: Kjøttsalget er hovedproduktet fra gården, men gardsbutikken
inneholder også mye mer, viser driverne på Piltingsrud, Siri Ødegaard og Rasmus
Piltingsrud.

Artige detaljer: Det er mange gamle og flotte detaljer på det innholdsrike
gardstunet på Piltingsrud. Her ser vi den prektige steintrappa til stabburet. Ved at
den er løsrevet fra bygget hindrer man mus å ta seg inn i bygget.

gardsturisme går hånd i hånd
Utelukkende grasetere

drift og håndterer blant anna fuktighet på en god måte.

Gardsturisme som attåtnæring
I 2016 sto den nye driftsbygninga på
ca 1650 kvadratmeter ferdig og de
første Angus-kyrene kunne flytte
inn. Det var duket for en ny æra for
garden med Siri og Rasmus ved roret,
nå også som husdyrbønder. Fjøset
rommet også plass for et tjuetalls
mohairgeiter som Siri hadde med seg
fra Etnedal, og en kjendislama som
ble døpt Knerten. Den døde brått i
fjor og en ny er kommet på plass.
Denne har fått navnet Pepper August
Piltingsrud.
Andre steder på garden flyttet
noen angorakaniner inn og en flokk
fargerike høner. Alt for å skape mer
liv og aktivitet, og egg av egen produksjon er alltid kjærkomment. Baktanken var nemlig at mangfoldet av
dyr kunne bygge en viktig ramme
rundt nok en satsing på garden under
fanen gardsturisme. Garden har også
en dølahest, Tinden, samt en hest på
fôr over vinteren. Den alltid tilstedeværende gardshunden Tass sørger
for hjertelig mottakelse.
– Hvorfor falt dere ned på Angus?
– Kjøttkvaliteten er jo en vesentlig
faktor, men Angus-dyra har også
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Salget: Gardsbutikken er selve oasen
og mye av salget foregår ut fra den i
tillegg til gjennom nettbutikken, og ikke
minst gjennom rekoringene.
sterke instinkter og er gode til å ta seg
fram i ulendt terreng. Ikke minst har
Angusen et sterkt morsinstinkt, og
fungerer derfor bra på beite og tar
godt vare på kalven sin i møte med
rovdyr, for eksempel.

– Hos oss slakter vi dyra vi tar ut når
de er på omkring 600 kilo, og da er de
gjerne to til tre år gamle. Oksekalvene kastrerer vi og de slaktes etter
hvert som de nårslaktevekt, mens de
fleste kukalvene så langt har gått til
påsett. Største utfordringa med dyra
er kanskje å sikre at de blir sosiale.
Det jobber vi mye med. Brødet fra bakeren i Bagn hjelper oss med denne
jobben, sier de.
– Vi har valgt en retning, og satsinga på Angus er bevisst ettersom det
er et kjøttslag med høg kvalitet og
ikke minst mye smak. Enda mer verdifullt er det at grasforinga bidrar til
mye Omega 3, noe en stadig større
del av kundene er opptatt av. Spesielt
for anguskjøttet er at fettet er marmorert inn i kjøttet, som mellom
anna påvirker mørninga, forteller de.
- Angus som dyreslag er gode til å
utnytte beitet og de forsyner seg også
av lauv og kvist. På vinteren og utenom beitesesongen fôrer vi med gras
fra rundball eller fra plansiloen, forteller Rasmus.

13 tonn Angus-kjøtt
– I fjor solgte vi vel omkring 13 tonn
angus-kjøtt fra garden og det blir en
forsiktig økning i år. I tillegg er det

snakk om en del vilt skutt på eget
areal, nærmere 2000 kilo, som går til
videreforedling i form av salg av
stykningsdeler, og noe bearbeida
produkter etter vår egen oppskrift,
som Reboli lager for oss. Angusburgeren, som er en hundre prosent
kjøttburger, og pølsene har for lengst
blitt slagere som selges i store mengder. Det er nesten slik at vi kan selge
ubegrensa av dette, sier de.
De har også erfart at spekepølse er
et stort Valdres-produkt og de har
derfor lansert sin egen Farmorpølse,
kurv etter gammel oppskrift fra garden.

Storstilt dyrkingsprosjekt
Men med fjøset fullt av ammekyr
trengtes nødvendigvis også store
mengder avling, langt mer enn garden hadde areal til. De drøye 100 målene dyrka jord ville langt nær være
nok for det omfang de så for seg for
den framtidige drifta. På sand- og furumoene langs elva Begna lå det godt
til rette for nydyrking. Siri og Rasmus
gikk på med maskinkraft og har dyrket opp drøyt 300 mål med nytt jordbruksland. I tillegg leier han inntil
mellom 600 og 700 mål.
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Tunet: Det er mange bygg på Piltingsrud, totalt 4000 kvadratmeter har
eierne regnet ut. Her ser vi noe av den gamle bygningsmassen med blant anna
bryggerhuset i front og deler av låven til venstre i bildet.
Rom, mat og overnatting: De driver også gårdsturisme på Piltingsrud og
de har en del rom for utleie. Her er Siri i «hotellresepsjonen», som er innredet med
sin egen stil.

100 kalver: Målet er i denne omgang kalver fra 100 kyr. - Det er der vi vil være,
som også kan sikre en kjøttproduksjon på mellom 12 og 18 tonn i året, forteller Siri
og Rasmus.

– Nå har vi tett oppunder 100 ammekyr og med påsett er det tale om
nærmere 280 individ. Med godt over
1000 mål grasmark sikrer vi egen avling, sier han.

Fant en lagspiller
Men det var først i 2017 da Siri Ødegaard flyttet inn på garden at prosjektene virkelig har fått fart. Hun sa farvel til den faste jobben som assisterende rådmann i Etnedal kommune,
og slo følge med Rasmus. Det ble
både jobb og kjærlighet ved første
blikk, for å si det slik. Dermed var laget komplettert og de har siden gått i
tospann i utviklinga og drifta av garden. I tillegg til å lede, organisere og
drive prosjektene fram har Siri også
sine helt egne nisjer å ta hånd om. To
ganger i året klippes mohairgeitene,
og ulla sendes til spinning og kommer tilbake i form av det ettertrakta
mohairgarnet som hun selger i en rekke kulører fra gardsbutikken. Siri har
også jobbet mye med å utvikle egne
og spennende strikkeoppskrifter.

Innholdsrik gardsbutikk
Dekorering eller trykking på skiferheller er en annen kunstform hun har
jobbet mye med og som også er synliggjort i gardsbutikken. De ser også
at salg av garva skinn er en artikkel
som hører heime i gardsbutikken.
Her selger hun også de ettertrakta
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duftlysene til Inger Torild på Breie
gard. Som tidligere sambygdinger
har hun et ekstra hjerte for etnedølene, som hun sier med glimt i øyet.
Kjernen i gardsbutikken er frysediskene med mange slags typer kjøtt fra
dyra.

Store investeringer
Det har gått noen år siden den spede
starten i 2015. – Vi skal medgi at de
første årene var nokså magre for denne geskjeften. Det var vel egentlig i
2020 det første året at vi hadde såpass inntjening på dette at vi kunne
betale skatt, forteller han. De husker
også med gru tørkesommeren i 2018.
Da ble det lite avling og de måtte slippe bølingen til skogs for å sikre beiter
uten at dette var forberedt med gjerder og annet. Det fikk konsekvenser i
flere år.
- Vi legger aldri skjul på at det har
vært noen krevende år. Mye jobb og
behov for store investeringer, i tillegg
til bygningsmasse også i maskiner og
dyrebeholdning. Blant anna var det
en realitet at det ikke fantes en meter
med gjerde på garden, og alt har måttet bygges opp fra bunnen av for den
driftsforma vi har valgt, forteller Rasmus Piltingsrud. Han tror at de så
langt har lagt ned verdier i gardsanlegget for anslagsvis 15 millioner kroner.

Elsker strikk: Forskjellig strikk
er favorittlidenskap for vertinna på
garden, Siri Ødegaard, som viser fram
strikka votter av beste kvalitet. De
selges med varmegaranti, spøker hun.

Rett sted
– Framtidsutsiktene, er det mulig å si
noe om det?
De er overbevist om det er dette de
vil drive på med i årene framover
med basis på kjøttproduksjon basert
på angus-rasen og en porsjon gardsturisme. Skogsdrifta vil også framover bli viktig som del av det totale
inntektsgrunnlaget. Gardsturismebiten bidrar til å presentere produktene vi produserer både som mat i, for
eksempel, selskaper, men også som
en mulighet til å fortelle hva vi driver
med og hvordan. Dette vil de også utvikle videre og per i dag tar de imot
overnattingsgjester, arrangerer selskaper og kulturarrangement, har besøksordninger for skoleklasser, arrangerer årlige julemarked og driver
en stadig mer innholdsrik gardsbutikk i kombinasjon med nettbutikk
med utgangspunkt i garden.
Den gamle låven, som de har bygd
om, kan romme noen hundre gjester,
og som eksempel har Valdres sitt eget
rockeband, Staut, vel stått for rekorden med snaut 700 besøkende en junidag i 2016. I tillegg har Rasmus som
ingeniør også muligheta for å ta på
seg prosjektjobber.

Bruker ikke kunstgjødsel
– Her på garden driver vi også det
man kaller regenerativt. Det betyr
veldig forenkla at vi ikke benytter

Hester: På en storgard og besøksgard
som Piltingsrud hører også hestene
med. Det er for tida to dølahester på
garden som ikke minst datteren Oda
har mye glede av, men det gjelder også
for vertinnen Siri.

kunstgjødsel, men gjødsler med talle
og gylle og tilsetter jorda vekstmineraler som er nødvendig. Vi tilsetter
mjølkesyrebakterier gjennom et ferment som sprøytes på grasmarka. Vi
har fått god hjelp til å prøve å forstå
kompleksiteten i dette gjennom Vibhoda Holten og Ulf Ulring. Vi gjennomfører utvida jordprøver og prøver å spille på lag med det som allerede er i jorda for å etablere en balanse
som grøden gradvis trives i, forklarer
Rasmus.

Sug i lokalmatmarkedet
Reisa de har opplevd med sin lokalmatsatsing ser de som svært spennende og utfordrende, medgir Siri.
– Etter en forsiktig start opplever vi
nå at det er ordentlig sug i lokalmatmarkedet. Det kan kanskje være en
koronaeffekt, men vi tror også at det
er en mer vedvarende lokalmattrend.
Folk er klart mer villig til å betale for
kvalitet enn tidligere. Reisa vi har
opplevd, følger utviklinga mange
opplever innen lokalmatsatsinga,
sier Rasmus.
– En stor del av det vi selger går til
Oslo-markedet og mange av kundene
våre er hyttefolk i distriktet. Her tror vi
at vår beliggenhet også har mye å si,
lett å kjøre innom på veg til og fra hytta. Ellers har vi stor nytte av Rekoringene og leverer til en del av Joker-butikkene og Bygdebørsen i Etnedal. Vi
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Storbygg: Det er dimensjoner over fjøset på Piltingsrud. Det sto ferdig i 2016
og selv om mye er automatisert, må gardsfolket stadig trø til. Her ser vi Siri som
«rydder opp» på fôrbrettet.

I framkant av utviklinga: Pedor Piltingsrud, oldefaren til dagens
driver, var en foregangsmann på mange felt, ikke minst på det tekniske
området. Piltingsrud-Roveren er anslått til å være en 1906-modell som nå
er utstilt på Norsk kjøretøyhistorisk museum på Lillehammer. Garden hadde
Foto: Privat
også Valdres' første motorsykkel, en 1902-modell.

Om Piltingsrud. Historia.

Folkekjær: Lamaen Pepper August er gårdens maskot, den beskytter også
dyreflokken når rovdyrene skulle prøve seg.

er opptatt av å levere det kundene bestiller og ser på det som en viktig del av
servicen vi ønsker å yte, forteller Siri.

Utnytter hele dyret
Driverne på Piltingsrud har hele vegen også vært opptatt av å utnytte
dyret i sin helhet. Blant anna selges
innmaten for seg, den er faktisk veldig ettertrakta. Oksehaler får de aldri
nok av, og de blir vurdert som en delikatesse. Ja, skinnet på dyra beredes
og selges, det gjør man også med beina etter nedskjæringa. De er ettertrakta for å koke kraft på. Det kan se
ut som folk ønsker å gjøre slikt sjøl,
Koronatida har nok bidratt til at folk
bruker tida si litt annerledes.Margbeinene er populære til grilling. Biffene og kjøttet skjæres på fransk- og
amerikanskinspirert vis. Her heter
det for eksempel Coté de Boeuf (entrecotekam), Culotte og T-bone steak
(indre og ytrefilet) og så videre. De
har også forsøkt seg med å lage sin
egen roastbiff og det har gitt mersmak. Anguskjøttet viste seg også her
velegnet, forklarer de.

Tett på gjestene
Hva slags visjoner har dere for turistsatsinga dere driver ved garden?
– Grunnlaget var alle kvadratmeterne vi hadde og ønsket å skape litt
liv ut av. Vi har kommet et stykke på
den ferden. Vi synes det er spennen-

Valdresmagasinet

de å jobbe innenfor reiselivet på den
måten vi gjør. Det er nok en fordel at
vi begge trives godt sammen med
folk, for vi kommer tett på gjestene.
Det blir mange gode opplevelser
sammen med de som besøker oss. De
får ta del i drifta og ikke minst oppleve nærhet med dyra på garden. Da er
de gjerne med på å plukke egg, eller å
gå tur med kaninene og gi brød til kuene mens vi snakker om drifta og gardens historie, forklarer det engasjerte driverparet.

Drøm og jobb
- Vi syns også det er positivt at kundene kommer hit framfor at vi leverer til dem. Det kjennes mer riktig ut
å møte kundene ansikt til ansikt. Da
kan kundene se hvor maten kommer
fra og hvordan ting gjøres. Slik kan vi
også bygge gode relasjoner, sier Siri
og Rasmus.
Det er nok en hektisk dag på Piltingsrud dagen vi besøker dem. Telefonene ringer og sms-ene flyr, og det
er avtalt noen Teamsmøter. I tillegg
er det alltid en jobb som må gjøres. –
Vi trives med å stå i dette, skape noe
ut av det som betyr så mye for oss.
Det er en kombinasjon av drøm og
jobb, sier Siri.
Torbjørn Moen

Historia til Piltingsrud går tilbake
til perioden etter ødetida, fra før
år 1600. Slekta som bor der i dag
kom til garden i 1796 da Rasmus
Persen Bergsund fra Norderhov
kjøpte deler av eiendommen. Svigerdattera, Berthe Kristine Haugsrud, arvet resten av skogen.
Sammen med mannen tok de navnet Piltingsrud. (kilde: Gard og
bygd i Sør-Aurdal)
Tradisjonelt har Piltingsrud hatt
sin inntekt fra salg av tømmer, og
sporene etter gammel og ny tømmerdrift er godt synlige den dag i
dag. Tømmerkoier, nåledam, hesteredskap og tømmerrenne finner
man på eiendommen. Av andre
kulturminner kan nevnes to godt
bevarte fangstgroper og slipplasser fra andre verdenskrig – et område som ble mye brukt av Milorg.
Selve tunet ligger ned mot elva
med hovedbygning, kårbygning,
låve, stabbur, bryggerhus, snekkerbu, smie og badstue. Alle de
gamle bygningene er fra godt før
1850. Husa vitner om en tid da alt
hadde sin praktiske funksjon, og
det var flittige hender som utøvde
håndverk som nå er i ferd med å
gå i glemmeboka.
Spesielt er kanskje at gardene
helt sør i Valdres hadde en kontakt

med byene og utlandet som følge
av tømmerhandelen. Dette kan ha
bidratt til at impulser/trender
kom tidligere hit enn lenger nord i
Valdres.
En som lot seg inspirere av tidas
tekniske utvikling var Pedor Piltingsrud – vertens oldefar. Pedor
hadde en av de første bilene i Valdres. Det var en Rover 1908. Pedor
hadde et likestrøms sveiseapparat
fra Siemens som han brukte flittig
(det fungerer fremdeles). Og han
ville mye!
Han ble en av de første industribyggerne i Valdres og bygget Storbrufos Træsliberi på Bagn som åpnet i 1910. Der laget de cellulose
som ble transportert med taubane
opp på Tonsåsen for deretter å bli
sendt med tog til havn. Av det Pedor etterlot seg, er det blant annet
detaljerte tegninger av en representasjonsbolig på garden, mange
gjenstander han selv har konstruert og laget med sveiseapparatet
sitt og ei hule i bergveggen hvor
han hadde planer om å bli begravet når hans tid var omme. Mausoleet ble ikke tatt i bruk, men er i
dag et turmål 15 minutters gange
fra garden.
Torbjørn Moen

Dekorative: Piltingsrud er en gard med lange og spennende tradisjoner.
Bygningsmassen er omfattende, her fra garasjen med sine solide og flotte
dører.
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1) Julematrester
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SVAR: Lag restemiddager. Gode tips på matvett.no sitt Brukoppleksikon.

2) Fett fra ribbe og pinnekjøtt
SVAR: La fettet stå til det blir kaldt. Tørk eller skrap det opp med
tørkepapir. Kast det i restavfallet. IKKE tøm det i avløpet eller toalettet.

GO D
JU L

3) Glanset julepapir
SVAR: Glanset julepapir og gavebånd kastes i restavfallet.
Tips: Julepapir kan brukes om igjen.

4) Elektrisk julepynt
SVAR: Leveres på miljøstasjonen eller i butikken som forhandler
elektrisk julepynt. IKKE i restavfallet.

5) Vednett og juletrenett

ÅPNINGSTIDER I JULA

SVAR: I restavfallet. IKKE i plastavfallet.

2021 PÅ MILJØSTASJONENE

28.12 – 29.12 – 30.12 er detÅPNINGSTIDER
vanlige åpningstider – se www.vkr.no
PÅ MILJØSTASJONENE
Julen 2021
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Hjelp oss å holde
Valdres rent!
Telefon: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no
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ÅRETS BUTIKK: Matkroken i Reinli ble kåret til årets butikk i hele kjeden i 2020. Erland, Aud Ingebjørg og Inger Marit Fremgaard er stolte av det.

Matkroken – Limet i R
Matkroken er det naturlige midtpunkt i Reinli.
Slik har det vært i årtier. Matkroken har jo gått
fra å være en velassortert landhandel hvor en
fikk alt da Bjørg og Martin Fremgaard startet
opp i 1949, til å være en del av COOP-kjeden i
dag når Erland og Aud Ingebjørg driver samlingspunktet.

B

ygdesamfunnet Reinli har
egentlig nesten alt. Stavkirken
har vært der siden slutten av
1200-tallet og forteller sitt til at det
var et levende bygdesamfunn allerede da. Da skolen ble nedlagt ble lokalene brukt til barnehage, og i dag er
Reinli Barnehage barnehagen for
hele den nordlige delen av Sør-Aur-
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dal. Det er jo ikke langt fra bygdesentrumet i Bagn, bare tre kilometer.
Reinli har også byggeklare tomter. De
ligger solrikt til og burde være mer
enn attraktive i en kommune som
skriker etter boligtomter. Det er bare
en kronglete vei fra Bagn og opp som
er et lite minus, men her ligger det
tunnelmasse og er klar til bruk for å

bedre veien opp. Innlandet fylkeskommune burde få fingeren ut og
bruke den massen nå, slik at adkomsten til Reinli blir enda bedre. Det vil
også lette adkomsten for alle hytteeierne på Fjellstølen, Stavadalen og Liaåsen. Det som likevel binder bygda
sammen er Matkroken. Her står alltid
kaffen klar, og her kan kundene ta en
liten rast og diskutere seg fram til hva
en bør gjøre for at bygda skal bestå,
og bli enda bedre.

Veien opp blir diskutert
– Nå er det nok veien opp fra Bagn
som blir diskutert mest. Alle som bor
her. Alle barnehageforeldre og alle
hytteeiere er skjønt enige om at nå er
tiden overmoden for å gjøre noe med
den veistubben. Veien ned til Bagn er
trang og bratt. Den er bare tre kilome-

ter, og tunnelmasse har vi nok av. Det
er alle skjønt enige om, sier Erland
Fremgaard, som også legger til at boligtomtene som allerede er regulert,
blir mer attraktive med bedre vei.
I sine 40 år har Matkroken vært
innom mange kjeder. Selv om kjedetilknytningen har forandret seg opp
gjennom årene så har basisen bestått,
og det er familien Fremgaard som har
drevet butikken siden 1949, og som
alltid har stått på for kundene sine. I
dag treffer en Erland, Aud Ingebjørg
og søsteren til Erland, Inger Marit i
butikken. De har også med seg Bente
Østgård på deltid. I ferier henter de
inn ungdom fra bygda som får sin
første arbeidserfaring her.
– Erland og Aud Ingebjørg har alltid
vert opptatt av at ungdom får mulighet til å få seg arbeide. De er fantas-
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PAKKER: Erland Fremgaard pakker varene til en av kundene sine.

GOD PÅ LOKALMAT: På Matkroken i Reinli får en produkter fra flere lokale leverandører.

SERVICE: Sjølsagt åpner Erland døra for en av kundene sine, Ellen
Langbakke Bock-Svendsen.

LIMET I REINLI: Matkroken betyr mye for bygdesamfunnet i Reinli.

Reinli

tiske til å ta imot ungdom og lære
dem opp. Vår egen sønn fikk sin første arbeidserfaring hos Erland «på
butikken», sier Erik Råheim, som er
en av de fastboende som bruker butikken.
– Du må også nevne servicen i den
butikken. De er behjelpelige med alt.
Om noen har problemer med å gå, så
svipper de ut med varene til dem.
Hver dag får vi pakket varene vi har
kjøpt i poser, og det alltid med ett
smil, sier Marit Råheim.

Service
– Vi kan kanskje ikke konkurrere på
pris med de store kjedene, men vi
kan definitivt konkurrere på service.
Vi kan yte en service som andre ikke
kan. Det må vi også for å overleve,
sier Erland, som legger til at han for
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FULLROSER BUTIKKEN: Tormod Hjelleset er ofte innom butikken.

noen år siden også drev en feriebutikk på Søndre Fjellstølen.

Hytteeier
En annen hytteeier som var som snarest innom da Valdres besøkte butikken var Ellen Langbakke BockSvendsen fra Eiksmarka i Bærum.
– Vi har hatt hytte her siden 1958.
Jeg arvet hytta av mine foreldre Jeg
må alltid innom butikken når jeg drar
på hytta, og det gjør jeg ofte. Vi bruker hytta vår på Liaåsen bortimot 80
dager i året. Det er lettere å finne de
varene jeg vil ha her, og da særlig lokalmat. Her finner jeg kjøttvarer fra
Reboli, brødvarer fra Bagn Bakeri,
Flatbrød fra Valdres bakst, ost fra
Wangensteen, øl fra Småvesen og andre lokalproduserte varer. Sjølsagt
har de godt utvalg av rakfisk også nå i

rakfisksesongen, sier Ellen Langbakke Bock-Svendsen, som legger til at
servicen er kanskje det aller viktigste
de møter her.
– Er jeg for seint ute en dag og ikke
rekker butikken i åpningstiden, så
ringer jeg. Når jeg kommer til butikken står varene ferdig pakket utenfor. Det holder at jeg kommer ned
neste dag og betaler for dem. Vi trenger en butikk som har slik tillit til
kundene sine, sier hun.
En annen av de fastboende som er
innom butikken er 83 år gamle Tormod Hjelleset som har bodd i Reinli
siden 1973. Han fullroser også butikken og sier at han håper butikken vil
bestå også i framtida.
– Vi trenger en slik butikk her oppe.
Reinli har ett flott bygdesamfunn, og
butikken er midtpunktet og samlings-

stedet i det daglige, sier Hjelleset.

Tok over i 1981.
Erland og Aud Ingebjørg tok over butikken i 1981. Så de har 40-årsjubileum i år. De har fått mange priser for
måten de har drevet butikken, seinest nå i høst da de ble kåret til Årets
Butikk i Matkroken- kjeden for hele
landet. I 2017 fikk de Positivprisen i
Sør Aurdal Kommune.
– Vi vet ikke om noen i familien vil
overta etter oss. Vi har tre barn, men
alle har fått seg andre gode yrker.
Kanskje vi bør satse på et av barnebarna. En av dem har sagt at vi ikke
må selge butikken før han er gammel
nok til å overta, ler Aud Ingebjørg og
Erland.
Geir Norling
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Ta turen innom
FRANITA-HUSET

SØNDAGSÅPENT
12. OG 19. DES.
KL. 14-18

Ramme inn
bilde eller maleri?

Anita’s Drøm
Rammeverksted
& Handleri

GAVEKORT

FRANITA-HUSET
i underetg.
Tlf. 908 71116

Ved handel
utenom åpningstid,
kontakt Frøydis på
telefon 997 02 753.
Vi sender varer og
har Vipps.

PÅ JAKT ETTER EN GAVE
SOM ALLE VIL LIKE?
Gi et gavekort fra
Fagernes Handelsstand

Med ønske om en trygg og
god julehandel ♥

Gavekortet får du kjøpt hos Kitch’n og Agalaus

N

FRA ITA

Skrautvålsvn. 11
FAGERNES
Tlf. 902 58 788

franit_a

Mandag – fredag 10-17 • Lørdag 10-15

GAVER SOM

GLITRER

Vedlikehold
• Modernisering
• Nyanlegg
Vedlikehold
• Modernisering • Nyanlegg
Varmeanlegg
Vannrensing
Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår
med
søknad
om
Vedlikehold
• Modernisering
• Nyanlegg
Bistår
med
søknad
omutslipstillatelse
utslipstillatelse
Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår med •søknad
om utslipstillatelse
Vedlikehold
Modernisering
• Nyanlegg

Varmeanlegg • Vannrensing
Bistår med søknad om utslipstillatelse

Fagernes Rør AS

Fagernes
RørASAS
Fagernes Rør

Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes • Tlf. 61 35 78 00 • E-post: fagernes@comfort.no
Bygdinvegen
2900 Fagernes
• Tlf.61
61 35
35 78
• E-post:
fagernes@comfort.no
Bygdinvegen
2, 29002, Fagernes
• Tlf.
780000
• E-post:
fagernes@comfort.no
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2900 Fagernes
Tlf. 61 36 05 61

Valdresmagasinet

Velkommen til

MØBELRINGEN
Velkommen til
Møbelringen
North Beds 6301
180x200
Før Kr 16.999.NÅ Kr 11.999.150x200
Før Kr 14.999.NÅ Kr 10.700.-

Hos oss får
du faglig
god hjelp
og god
service.
Stort utvalg
og gode
priser.
Levering
og montering
også på
lørdager.

Gordon hjørnesofa
med endeavslutning
høyre. Tekstil
Element anthracite.
Før Kr 16.999.NÅ 9.999.SPAR KR 7.000.-

Velkommen
til oss
på Fagernes.

BAKKEN & BAKKEN A.S
skaper trivsel

Skrautvålsvegen 33 – 2900 Fagernes – Tlf. 613 57 700
Åpent: Mandag-torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-19.00 og lørdag 10.00-16.00

Velkommen til

Ta lavere
service
og vedlikehold
priser enn i pressområde
i Valdres, vi har
lavere p
Mens du venter, kan du
ValdresBil
AS
•
Slappe
av
i vår bilutstilling
med
i pressområdene
rundt
s
• Få skyss til Fagernes eller Leira

Vi setter stor pris på
Billigventer,
leiebil v/verkstedavtale
Mens •du
kan du f.eks.:
• Låne sykkel • Besøke vår bobil og
• slappe
av
i vår bilutstilling m
Ta service og vedlikehold
ER MAN
på skyss
bilen hostil
oss,Fagernes
vi harMULIGHETENE
lavere eller
• Få
lei
priser enn i pressområdene
• låne
sykkel PRØV
hosOSS!
oss.
rundt storbyene.

Hyttefolket

Billig lånebil
ved verkstedavtale.
• prøve
fiskelykken
i e
• ny og brukt personbil, vArebil, lAstebil, buss, bobil og cArAvAn
• prøvekjøre bil – kanskje kjøpe e
• deler, dekk og utstyr • kAMA Fritidsbutikk
• personbilverksted, varebilverksted,
tungbilverksted og caravanverksted

vi ønsker
alle våre
kunder og
forbindelser

god jul og
godT nyTT år!

Spikarmoen · 2900 Fagernes
Sentralbord 61 35 86 00
Autogruppen
Tlf. 61 35 86
00
www.valdresbil.no

valdresbil.no

SERVICE

Følg oss på
Facebook

Spikarmoen 1, 2900 FagerneS - ÅpningSTiDer: VerkSTeD: 07.30-16.00 • SalgSaVDeling: 08.30-16.30 • lørDag: eTTer aVTale
Valdresmagasinet
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VELKOMEN PÅ
«FENGSLET»
Åpent
12-19
hver dag

Svøltin?

VI HAR
LEDIGE
ROM!

Ta ein stopp
på «Fengselet»
– kjend for god
og kortreist
tradisjonsmat
Meny
• Stekt aure
• Biffsnadder
• Steikt Flesk

• Karbonader
• Medisterkaker
• Løvstek

• Wienersnitzel
• Fish & chips

Mø levera alle retta også som “take away”
Kofør ikkji bestille mat dø kan ta mæ heim,
enn på hytta når dø likevel kjøre førbi?
Mø levera også catering, alt ette ynskji.
Mø levera også til bedrifte.
Mø har alle rettigheter

Aurdal · tlf. 48 94 90 90

Kjent for god tradisjonsmat
18
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Best å spise - best å dele!

Foto: Cathrine Dokken

..også i blåtimen

www.bakerietivaldres.no
tlf: 911 03 631
Valdresmagasinet

il i
t
n ker
e
m
a
m
b
le kodens
V le
g
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Julegavetips
- et gavekort fra oss er smart
å gi og perfekt å få.

Kjøp gavekort nå og
få -10% i rabatt på den
ordinære prisen.

ATV PÅ LAGER IGJEN

Tilbudet gjelder til nye og
eksisterende kunder t.o.m. 24/12 2021.

TRAKTOR 40 ELLER 60KM/T

77.900,-

PRIS FRA
INKL.MVA
2 SETER SERVO
–
Snøskjær er ekstra utstyr

VI
BRINGER
GRATIS

Tlf. 95 22 82 33 www.beskole.no

Talast
Talast

Trafikkskole
Trafikkskole AS
AS

Tlf. 61 36 09 44
Kongsvegen 12, 2920 LEIRA

apotek 1
biltema
bohus
Clas Ohlson
europris
get Classic
grepa gøtt Cafe
jernia
kid
lekesenteret valdres
lindex
narvesen
nille
nordsinni bakeri
Ok Hagen gull-ur-Optik
Sport 1
posten

dittgavekort.no
kjøper du i egen
automat i 1. etg.

Julehuset

Tlf. 47 41 43 48 www.talast.no
Tlf. 47 41 43 48 www.talast.no

SøndagSÅpent
14-18
12. og 19.
desember

avvikende ÅpningStider julen 2021
12. desember
19. desember
24. desember
25-26. desember
27-30. desember
31. desember
1. januar

Senter

14-18
14-18
10-13

Stengt

10-17
10-13

Stengt

biltema

extra

08-20
09-15

07-23
07-18

14-18
14-18
08-13

14-20
14-20
07-15

Leira i VaLdres Åpent 10-20 (18) extra/pOSten 07-23
biltema 08-20 (9-18) apOtek 1 10-18 amfi.no/amfi-VaLdres

amfi mye å glede seg til. alltid.
20
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STORT UTVALG
& GODE PRISER

-15%

ZERMATT SP.BORD
DAVOS SPISESOFA
ELLA SP.STOL

-40%
WOOD
VEDSTATIV

TENDERFLAME SIGNAL
HILL
FRA

599,-

-30%

NOIR-SERIEN

Luxaflex,
måltilpasset
solskjerming!
Vi kommer
gjerne på
besøk for
veiledning og
måltaking.
Vi har
utkjøring også
på lørdager.
Montering
etter avtale.

MØBELHUSET LEIRA
Amfi Valdres - Tlf. 61 36 22 55
ÅPENT 10-20 (18)
Valdresmagasinet
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Lover kulturopplevelser på høyt nivå
Lions-klubbene i Valdres
er heltente på organisasjonens Røde Fjær-aksjon, der pengene skal gå
til nytt familiehus på
Beitostølen Helsesportsenter. 15. januar slår de
på stortromma og inviterer til gedigen konsert
med lokale talenter.
Konserten har fått samme navn som aksjonen,
Røde Fjær.

P

rogramleder blir selveste Dan
Børge Akerø, for mange velkjent fra både NRK og TV2.
Men hovedattraksjonene blir lokale
krefter, med blant andre flere unge
og svært lovende talenter som sentrale innslag.
– Lions er meget opptatt av å hjelpe
unge opp og fram. Et av våre slagord
er at det er bedre å bygge barn enn å
reparere voksne, framhever de fire
lokale Lions-representantene.

Skikkelig artig
Margit Bratvold fra Valdres Lions,
Halstein Heiene fra Vassfaret Lions
samt Harry Moshagen og Jan Stundal
fra Nord-Aurdal Lions er alle like ivrige.
– Vi gleder oss stort til å vise de
unge talentene fram for publikum.
Og det skal bli skikkelig artig å høre
Dan Børge presentere dem, sier de.
Blant de unge musikerne finner vi
11 år gamle Maud Erlandsen. Hun
nevnes som et talent på linje med
Hemsing-søstrene, og spiller fiolin.
Maud er elev ved Barratt Due Musikkinstitutt. Frida Leanne Rogn har
gått samme skole, og har nettopp begynt på videre musikkutdanning i
Oslo. Sondre Moshagen, sønn av Vegard og barnebarn av Harry, bor på

Programleder: Dan Børge Akerø. 

22

11. desember 2021

IHERDIGE: Jan Stundal (tv), Margit Bratvold, Halstein Heiene og Harry Moshagen ser fram til Røde Fjær-konserten på Scandic
Valdres 15. januar. – Det blir en stor begivenhet med mange lokale aktører og Dan Børge Akerø som programleder, sier de fire.
Vinstra. Men han har sjølsagt sterk
tilknytning til Valdres. Han spiller piano som sin far, og kommer til konserten med en jazztrio. Og så deltar
Tor Bøe Nythun med sin torader. Han
er flere ganger norgesmester på sitt
instrument.

Utmerket samarbeid
Øvrige aktører bør være velkjente for
de fleste valdriser. De er Valdresstrykerne, koret Kurve, Jan Beitohaugen
Granli med sin hardingfele og Stian
Alexander Olsen på piano.
– Sistnevnte vil nok også akkompagnere de to unge strykerne, sier
Jan Stundal.
Røde Fjær-konserten skal foregå
på Scandic Valdres. Ved å slå sammen
alle salene i underetasjen blir det
plass til rundt 500 mennesker. Billettsalget vil skje gjennom Nord-Aur-

Foto: Privat

dal kommunes billettsystem.
– Vi har et utmerket samarbeid
med hotellet, som naturligvis ønsker
å legge til rette for flere arrangement.
I forbindelse med konserten blir det
mulighet for å kjøpe billett som inkluderer middag. Jazztrioen vil spille
i baren etter konserten, så her er det
anledning til å få seg en skikkelig helaften. Hotellet tilbyr sjølsagt overnatting til dem som vil være på Fagernes denne helga, sier Harry Moshagen.
Direktør Astrid Nyquist fra helsesportsenteret er også med. Det blir ellers litt informasjon om innsamlingsaksjonen, som foregår på landsbasis i
midten av februar. Kunstlotteriet
skal samtidig trekkes i løpet av arrangementet.

Fantastisk anledning
Lions-klubbene lokalt tjuvstartet sin
innsamling under rakfiskfestivalen.
To av tre klubber har dessuten allerede bevilget 100.000 kroner fra egne
midler. Klubben i Nord-Aurdal har
ennå ikke fattet noe vedtak i så måte,
men kommer nok også til å gi penger.
Klubbene skal også gjennomføre et
kunstlotteri, med bilder fra Leslie Ayres, Eva Laila Hilsen, Kristen Stavdahl, Ragnhild Aasrud, Ivar Vaa og
Dag Gimle. Samtlige kunstnere har
donert bildene til aksjonen. Målet er i
første omgang å selge 1500 lodd som
koster 50 kroner per stykk.
– Vi har allerede samlet inn cirka
50.000 kroner. Og vi håper sjølsagt at
både konserten og kunstlotteriet skal
tilføre en god slump, samtidig som
konserten vil gi folk en stor opplevelse. Dette er en fantastisk anledning
til å hjelpe helsesportsenteret, sier de
fire Lions-representantene entusiastisk.

Omfattende samarbeid
Lions Røde Fjær er at nasjonalt krafttak for en god sak, heter det på nettsida til aksjonen. «Én god handling er
bedre enn 1000 gode tanker», resonnerer organisasjonen og dens medlemmer. Lions fylte 100 år i 2017, og
har cirka 9300 medlemmer i Norge,
fordelt på 380 klubber. I 1966 dro Lions i gang den aller første Røde Fjæraksjonen, som gjorde at Beitostølen
Helsesportsenter ble en realitet i
1970. Da ble det samlet inn mellom
åtte og ni millioner kroner. Pengene
fra neste års aksjon skal altså gå til et
nytt familiehus ved senteret. Dette
skal foruten å være bolig for familier
på opphold, bli et kompetansesenter
for blant annet å utvikle aktiviteter
for barn og ungdom i deres eget lokalmiljø.
– Det er første gangen Lions-klubbene i Valdres samarbeider så nært
og omfattende som vi nå gjør. Samtidig som vi har dette gode målet i sikte, har vi hatt flere å spille på i prosessen og blitt kjent med mange nye og
trivelige mennesker, avslutter Bratvold, Heiene, Moshagen og Stundal.
Morten Stensby

Valdresmagasinet
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ŌЁЮЇˆ–˜Ỳ—Љ̄Њ˛țЇ˝Ŏ̄—ỲЮ˝Љ˛hІ–ˆ˙țЇЇЉŐ̄ŕŘŗ̄ŒŒŒŎŏŐ̄ŌŌ˛Ỳ—ț˝ˆЉỲЉ̄ЉЇ˜Ő̄ˇЯЫЉˆˆ̄Уț˛Ỳ˜̄Г˛Я˜˜̄Ѐ‚Ẁ˛ỲЫ̄БСŦ̄ИỲЊЉŐ΄̄˝ț˛˝ˆЉỲЉőЉ˝țẀˆŐẅЉẀ‚˛̄ŚŗŖśŒŎŏŐ̄Я˝țˆ˝̄œŗŕ̄ŗŕŒŎŏŐ̄ŕ̄Λ˛˜̄ẀỲЮЫỲЮẅ˜˝ỲЫŎ̄ЇІΏ˛ЉˆЉЮẅЫЉ̄Ŗŗ̄
ŒŒŒ̄ЇˇŐ̄ДЯ˛Ẁ˛–Ї̄ẀˆțЮЫЉ˝̄ЇІΏ˛ỲЮẅŎ̄–˝˜ˆỲ˙˙̄ГŔ̄Яẅ̄Ű’΄̄Њ˛ț̄ŒŎŖŖ̄ˆőˇỲˆŎ̄Њ˛ț̄śś̄ẅőЇˇŎśŎŗ̄ˇẅőЇˇŐ̄Б—ẀỲˆЫЉ˝̄ˇЯЫЉˆˆ̄ЇțЮ̄hț̄ЉЇ˜˝˛ț–˝˜˝‚˛Ő̄РỲ̄˝ț˛̄ЊЯ˛ẀЉhЯˆЫ̄Яˇ̄˝˛‚ЇЇЊЉỲˆŐ
ŌЁЮЇˆ–˜Ỳ—Љ̄Њ˛țЇ˝Ŏ̄—ỲЮ˝Љ˛hІ–ˆ˙țЇЇЉŐ̄ŕŘŗ̄ŒŒŒŎŏŐ̄ŌŌ˛Ỳ—ț˝ˆЉỲЉ̄ЉЇ˜Ő̄ˇЯЫЉˆˆ̄Уț˛Ỳ˜̄Г˛Я˜˜̄Ѐ‚Ẁ˛ỲЫ̄БСŦ̄ИỲЊЉŐ΄̄˝ț˛˝ˆЉỲЉőЉ˝țẀˆŐẅЉẀ‚˛̄ŚŗŖśŒŎŏŐ̄Я˝țˆ˝̄œŗŕ̄ŗŕŒŎŏŐ̄ŕ̄Λ˛˜̄ẀỲЮЫỲЮẅ˜˝ỲЫŎ̄ЇІΏ˛ЉˆЉЮẅЫЉ̄Ŗŗ̄
Åpn.tider: man.-fre. 8–16. lør. stengt. møter utenom åpn.tid etter avtale.
Snakk
med våre Selgere:
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KJEVLES UT: Marit kjever ut lefsa slik at den blir tynn.

Marit elsker julebakst –
Marit Lund (65) i
Steinsetbygda begynner med julebaksten i
november for å rekke
å bake alle sortene til
jul.
Geir Norling
– Det er så moro å bake. Jeg fikk bygget mitt eget bakerom i kjelleren i
2005. Det bruker jeg hele året, men
nå fram mot jul er det julebakst som
gjelder. I dag baker jeg lefser. De blir
best når de kjevles tynne og at en
bruker minst mulig mel. Potetlefse
hører jula til, smiler Marit og kjevler
ut en ny deig.
– Søren og. Denne ble for tynn. Se
den faller fra hverandre. Men det gjør
jo ingen ting. Det er bare å kna den
sammen igjen og kjevle den ut på
nytt, ler Marit.
Det er tydelig at Marit koser seg
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med bakinga si. Hun småsynger og
kjevler. Hun forteller villig vekk hvor
hun har fått alle oppskriftene.
Potetlefseoppskriftene har jeg fått
av naboen Liv Hagasæt. Den er enkel:
Kok opp en kjele med potet.
Skrell dem.
Tilsett litt salt og mel.
Mal opp deigen samme dag som du skal
bruke den.
Så er det bare å kjevle ut og steke lefsene
på takke.

Mye bakst til jul
Lista over kaker og bakst er lang. Marit baker lefse, flatbrød, smultring,
serinakake, kokosmakroner, Bernard
kake, nøtteroser, Berlinerkranser, sirupssnipper, pepperkaker, kromkaker og risboller.
– Jeg tror jeg har fått med de fleste
nå. Jeg tjuvstarta litt i går og laga
noen smultringer så vi skulle få til
kaffen i dag. Ellers så er den store
smultringdagen i morgen. Da kommer det en god nabo, Anne Gerd Asbjørnsen. Vi baker smultringer
sammen. Det er greit å være to da. Vi

baker 120 smultringer hver, så da går
det for seg her på bakerommet, smiler Marit.
Etter smultringbaksten vasker hun
huset med grønnsåpe, så baker hun
serinakaker dagen etter.
– Det blir liksom julestemning da.
Først lukten av grønnsåpe blandet
med lukten av nybakte serinakaker.
Det er jul det, sier Marit
Hun venter mye besøk før jul så det
er godt å ha mye kaker.
– Jeg har to døtre og en sønn. De tar
med seg samboere og barn på julebesøk, så det er godt å ha mye kaker.
Mannen min Øystein er nok nede i
kakeboksene av og til han og. Det kan
vel hende at hunden vår Kurt får en
liten bit og, sier Marit som gjerne deler noen kakeoppskrifter.
Smultringoppskriften har jeg fått
av farmor. Den er god.
5 egg.
5 dl. Sukker
5 dl fløte
3 ts hjortetakk
Litt bakepulver.

Litt kardemomme. Mel slik at deigen blir
passe.
Lage deigen dagen før steiking. Kjevle ut
deigen og stikke ut smultringene.
Steke i smult i jernkjele. Pass på at den
ikke blir for varm og ikke for kald.

Serinakaker
Jeg fikk oppskriften til Serinakakene
av svigermor. Det er en oppskrift for
omtrent 100 kaker:
150 g. smør, 125 g. sukker
1 egg
¼ ts hjortetakksalt
1 ts vaniljesukker
200 g. mel
Egg til pensling
Finskårne mandler.
Rør smør og sukker hvitt.
Ha i egg og melet, avkjøl deigen. Trill i en
jevn pølse og del den i like store emner.
Lag kuler og trykk ned med gaffel.
Kakene pensles med egg og strøs med
mandler. Stek dem ved 190 grader i 10–
12 minutter.
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KOSER SEG VED BAKSTEBORDET: Marit traller og synger mens hun baker.

FERDIG LEFSE: Lefsa brettes og legges til avkjøling.

begynner i november

STEKER SMULTrINGER: Smultringene stekes i en
Foto: privat
jernkjele med smult. 
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SMULTRINGER: Smultringbakst dagen etter at
Foto: privat
Valdres var der. 

KAFFEKOS: Nybakte lefser med brunost og
smultringer. Det er god kaffemat.
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Mener at alle bør kjen
Slektsgransking.
Smak på ordet. Høres
det spennende ut?
Kanskje ikke. I så fall
er du på linje med den
store majoriteten i
samfunnet. Men en
gjeng entusiaster ser
det annerledes.
– Jeg synes alle skal vite hvor de kommer fra, kjenne sin bakgrunn. Det
handler blant annet om gener. Og naturligvis sin egen historie, sier leder i
Valdres slektshistorielag, Per Odd
Smelhus (76).
Den utflytta etnedølen, som dro
fra kommunen for 60 år siden, fattet
interesse for faget da bygdebøkene
ble lansert på slutten av 1980-tallet.

Stor database
Siden da har svært mye skjedd. Blant
annet bestyrer 76-åringen nettstedet
s-aga.org. Det drives sammen med
slektningen Darin Flansburg fra Minnesota i USA og nordrelandingen Einar Endrerud. Databasen har nå snart
200.000 navn. Utallige arbeidstimer
ligger bak. Og dette er et ikke-kommersielt foretak. For øvrig er s-aga en
forkortelse for Scandinavian American Geneological Association.
– Vi har bare utgifter. Men databasen er der for å brukes, så vi ønsker å
ha det sånn. Vi har cirka 2000 brukere. Og de som er interessert kan få tilgang gjennom å fylle ut et enkelt
skjema, forklarer Per Odd.
Forhistorien til nettstedet, som nå
har vært i drift i over 20 år, er at Per
Odd så i et forum på nettet at Darin
etterlyste noen med kjennskap til
slekter i Etnedal.
– Så jeg tok kontakt og skjønte fort
at vi var i slekt. En dag spurte han om
jeg var interessert i å bygge en data-

TRADISJONSRIKT: Per Odd i spisestua inne i den gamle hovedbygningen på Smelhus. – Onkel var svært religiøs, så her ble
det holdt mange sammenkomster i den forbindelse, forteller han.
base med utgangspunkt i Etnedals
bygdebøker. Dermed var det i gang.
Jeg sendte bygdebøkene til ham og så
satt vi på hver vår side og la inn navn,
forteller slektsgranskeren.

Fascinerende
Det er absolutt fascinerende hvor
mye han på kort tid kan finne ut om
din slekt, spesielt hvis du har aner i
Valdres, Land eller Hallingdal. Gjennom hans eget nettsted får du fort
vite masse om dine forfedre, i alle fall
tilbake til tidlig 1700-tall.
– Kirkebøkene ble påbegynt da, så
fra den tid er opplysningene relativt
gode og riktige. Men vil du vite noe

Det er absolutt
fascinerende hvor mye han
på kort tid kan finne ut
om din slekt, spesielt hvis
du har aner i Valdres, Land
eller Hallingdal.

om hva som skjedde før den tid, er
for eksempel gamle rettsprotokoller
en aktuell kilde. Arbeidet er imidlertid veldig tidkrevende, sier Per Odd.
Sjøl arbeider han med faget hver
dag i vinterhalvåret, noe mindre ellers i året. Han pløyer det som finnes
av relevante bygdebøker og benytter
muntlige kilder rundt omkring. Som
leder av Valdres slektshistorielag har
han merket en fallende interesse for
hobbyen.
– Så vi ønsker oss helt klart flere
medlemmer, særlig i den yngre garde. Og vi bistår gjerne med å finne
slektninger. Jeg kan si at jeg sjøl hadde en onkel som var veldig kunn-

LESESJEKKEN
Julehefter vekker nostalgien hos Olav Norheim.
Kanskje er det også derfor iveren for
sjangeren er så stor for den utflytta
valdrisen og tidligere Norsk Barneblad-redaktøren, som har utgitt
både «Smørbukk», som han også har
skrevet manus til, og «Tuss og Troll»
– to kjente, kjære julehefter han fortsatt har et nært forhold til.
– Det er noe eget med disse juleheftene. Når jeg leser «Smørbukk»
blir jeg veldig nostalgisk. «Smør-
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bukk» er jo egentlig en av oss – en
veldig vanlig bygdegutt som dumper borti mye rart. Det gjelder også i
de nye fortellingene til Håkon Aasnes – i årets hefte har «Smørbukk»
for eksempel kjørt seg fast med en
firhjuling. Dessuten synes han jula
kommer altfor tidlig, humrer Olav.
Han tror gjenkjennelsesfaktoren
er sentral i flere julehefter. I tillegg
til de nevnte to og «Nr. 91 Stomperud», «må» han ha «Jens von Bustenskjold» i julehefteform hvert år.
– Mitt inntrykk er at folk fra Etnedal ikke likte noe særlig at det ble

satt likhetstegn mellom bygdelivet
der og samfunnet i Oladalen, men
nå tror jeg etnedølene bare synes
det er stas. For øvrig er min teori at
Haakon W. Isachsen i sine nye juleheftefortellinger fra Kjell Aukrusts
«Flåklypa»-univers, må ha latt seg
inspirere av at han hadde deler av
oppveksten i Vestre Slidre – det er
mange bygdeoriginaler å finne der,
konstaterer Olav lattermildt. Syttiåringen trådte sjøl sine barnesko i Slidre. I dag er han bosatt på Norderhov og har hytte på Syndin.
Ingri Valen Egeland
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nne sin bakgrunn
skapsrik. Ikke minst hadde han masse informasjon om slekta i hodet.
Han fortalte og fortalte. Jeg lyttet vel
bare med et halvt øre, var sånn måtelig interessert. Men slik som jeg har
angret på at jeg ikke noterte det han
sa. For da jeg begynte å bli virkelig interessert, var onkel blitt glemsk, sier
76-åringen.

Mange kilder
På det tidspunktet måtte han erkjenne at han visste svært lite om sine
forfedre. Oldeforeldrene var helt
ukjente.
– Så da startet jeg med å lete i bygdebøkene. Der fant jeg veldig mye interessant og spennende. I denne tida
ble jeg kjent med Annlaug Klevgård,
som leste korrektur på bøkene. Hun
ble også bitt av basillen. Og jeg vil
nok si at hun var en stor inspirasjonskilde for meg, forteller Per Odd.
Bygdebøker, kirkebøker og rettsprotokoller kan altså være viktige kilder for den som vil studere sin slekt.
Og i dag er kirkebøkene digitalisert,
så på digitalarkivet.no kan man finne
masse informasjon. Men det er mye
arbeid, det legger ikke 76-åringen fra
Etnedal skjul på. Andre ikke-kommersielle nettkilder som finnes er
slektogdata.no samt genealogi.no.
Sistnevnte er nettstedet til Norsk
Slektshistorisk Forening.
– Personlig har jeg røtter til gamle
slekter både i Valdres, Land og Hallingdal. Og jeg synes det er svært
spennende å finne ut mer om dette,
sier slektsentusiasten.

Full kontroll
Han har naturligvis full kontroll på
historien om sine egne forfedre i Etnedal. Bruket Smelhus, som ligger
litt sør for Bruflat, har vært i familiens eie siden 1872. Per Odd arvet det
av en onkel og har også hatt fast
adresse der.
– Oldefar Kristoffer Gudbrandsen
Stutlien kjøpte bruket for 150 år siden. Det var da en husmannsplass
under Blåflat. Han var gift med ei

KONSENTRERT: 76-åringen jobber med slektsgransking daglig på denne tida av året.
dame som var mye eldre. Hun døde
og han giftet seg med hushjelpa, som
var 30 år yngre! De fikk to barn og den
ene var min bestemor, Gunhild. Hun
giftet seg med Johannes Sørensen,
som også tok etternavnet Smelhus,
etter garden, forteller han.
Johannes, som hadde ni søsken,
døde bare 34 år gammel, da Per Odds
far var to år. Fem av søsknene dro til
Amerika, så der har etnedølen mye
slekt, som for en stor del bærer navnet Sorensen. De fleste bor i Minnesota, Wisconsin, Nord- og Sør-Dakota.
– Vi har god kontakt og noen av
dem kommer hit iblant. Jeg har vel
rundt 50 tremenninger der borte. Så
det er stadig mas om å komme tilbake, sier han og smiler.

Norsk stavkirke
76-åringens engasjement for og kontakt med denne delen av USA er omfattende. Han har vært der borte 32
ganger, sist i 2019. Han har hatt som
mål å ta med alle de fem barnebarna
over etter tur, det ble nådd for to år
siden. Og han har vært sterkt involvert i blant annet Norsk Høstfest i Minot.
– De vil ha meg tilbake. Så jeg sa for
spøk at jeg kommer hvis de får tak i
Dolly Parton til å være med. Men hun
ble visst for dyr, sier Per Odd og ler.
Han har også en god historie om
tremenningen fra Minot, kirurgen
Myron Peterson – som ikke lever lenger. Myron fikk bygd ei norsk stavkirke, mye finansiert av egne midler.

Han var i den forbindelse en rekke
ganger i Norge, særlig på Norsk Folkemuseum, for å studere og ta bilder
av stavkirka fra Gol, som står der.
– Faktisk så fikk jeg tegninger av
både eksteriøret og interiøret til kirka
hos Riksarkivet. De brukte Myron i
arbeidet. Kirka ble åpnet under stor
festivitas i 1995, med blant andre ambassadør Knut Vollebæk til stede.
Både han, Myron og jeg holdt taler.
Så det var en minneverdig begivenhet, sier Per Odd, som hadde med seg
en svær lås smidd i Gudbrandsdalen,
med ditto nøkkel som gave til stavkirka.
Morten Stensby

BRAPLATE
For Marit Karlberg (54) er
det folketonene som
setter julestemninga.
– Jeg er veldig glad i den folkesangbaserte julemusikken og har lyst til å
slå et slag for den fordi det finnes så
mye fint. For min del tror jeg «Juletid» med Kirsten Bråten Berg fra
1991 kom til «rett tid» slik sett – omtrent samtidig med at jeg for alvor
begynte å interessere meg spesielt
for folkesang og tradisjonsmusikk.
Det er et album jeg har hørt mye på.

Valdresmagasinet

Tittelsporet, «I denne søte juletid»,
gir meg alltid julestemning, forteller
biblioteksjefen og kulturkonsulenten i Øystre Slidre kommune, som i
dag sjøl er en av landets fremste folkesangere.
– Øyonn Groven Myhren som jeg
har jobba mye med, ga ut «I jolo: Jul
på gamlemåten» i 1998. Den plata er
fantastisk – der medvirker for øvrig
«Brøtagutad’n» (Knut og Ole Aastad
Bråten, journ.anm.) på langeleik,
forteller Marit. Hun trekker også
fram et par julealbum som har kommet i seinere år, deriblant «Frå høge

himmel» som Åshild Vetrhus slapp
på det lokale plateselskapet ta:lik i
fjor, og «Julesong» som hallingene i
Kvedarkvintetten kom med for fire
år siden.
Sjøl er Marit i ferd med å spille inn
ei juleplate med tradisjonelle julesanger etter ulike kilder fra Valdres
sammen med ektemannen Frank
Henrik Rolland på hardingfele og
Sigbjørn Apeland på trøorgel, som
skal gis ut på ta:lik neste år. I høst
kom en forsmak med singelen «No
koma Guds englar».
Ingri Valen Egeland
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Wiik & Walsøe
og Magnor Glassverk:

-30%

JULETILB UD
*GJELDER I DESEMBER MÅNED OG LEVERING AV HVITEVARER OG BORA MÅ SKJE I LØPET AV JANUAR 2022

-20%

-25%

På alle innbyggingsvarer fra Miele!

På de nydelige og

håndlagede nissene
fra Dahlsnissen!

-20%

Fantastisk tilbud
på Bora Classic
CKA2FI!

Nå er det HVIT JUL hos Bergro med mange
gode tilbud på våre flotte produkter!
Vi har julegavene som skaper begeistring og god stemning i mange
år fremover. De er skapt for å glede og designet for å vare. Vi fører
Bora, Miele, Hadeland Glassverk, Magnor Glassverk, Wiik & Walsøe
og Dahlsnissen.
Vårt salgsteam ser frem til å høre fra deg!
Ola Volden: 907 61 890 /ola@bergro.no
Lene Volden: 922 38 322 / lene@bergro.no
W W W. B E R G R O. N O

K VA L I T E T S U T S T Y R T I L K J Ø K K E N
FRA DE BESTE MERKENE
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Siste nytt frå kommunane i
Valdres Natur- og Kulturpark // www.valdres.no

Vang

Vang har fått eigen Reko-ring!
Vang har fått sin heilt eigne REKOring! No blir det enklare både for
produsentar og kundar å handle
god og kortreist lokalmat.

via denne
Facebook-gruppa,
og
Sør-Aurdal
Etnedal
Nord-Aurdal
kommune
kommune
kundane kommune
førehandsbestiller
varer via
kommentarfeltet til produsentens
innlegg.

Endeleg vil kanskje nokon sei. Mange
har venta på dette, andre veit kanskje
ikkje kva ein REKO-ring er? Me byrjer
med å forklare konseptet, og på den
måten overtyde deg om at dette er
ein genial kanal å forhandle lokale
produkt på!

Om du ikkje allereie er medlem
av Facebook-gruppa, kan du søkje
opp REKO-ringen i Vang og klikke
deg inn for å bli med anten som
produsent eller lokalmat-entusiast.
Gruppa er open for alle og det er
gratis å bli medlem.
Fyrste utlevering fant sted ved
førjulsmarknaden i Øye, og vart ein
stor suksess. Neste utlevering er tenkt
til vinterferieveka!

Reko står for rettferdig konsum, og er
ein salskanal. Distrubusjonsmodellen
brukar Facebook som
kommunikasjonsplattform, og heile
konseptet byggjer på å selje mat utan
eit einaste bindeledd.
Dette er altså eit matnettverk der
lokalmatprodusentar i eit geografisk
område annonserer varene sine

Vestre Slidre
kommune

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

Øystre Slidre
kommune

Vang
kommune

Me ynskjer både bygdefolket og
hyttefolket varmt velkomen til Vang,
og har stor tru på at REKO-ring kan
vere ein god salskanal i bygda vår!

Trenger du
industritomt?

For digitalt kart,
scan QR-kode

Sør-Aurdal kommune har ledige industritomter til salgs på Begna
Industriområde. Begna industriområde ligger like ved E-16 helt sør i
Valdres en time nord for Hønefoss.
På Begna industriområde ligger det store sagbruket Begna Bruk og Norsk
Massivtre. Begna Bruk og Norsk Massiv Tre og en rekke mindre bedrifter utgjør
Begna en spennende treklynge med masse kompetanse og nærhet til råvarer
som nye bedrifter kan dra nytte av.
Tomtene leveres med vei, vann, avløp og strøm. Dersom du har spørsmål og
ønsker å kjøpe tomt: Ta kontakt med Sør-Aurdal kommune ved
stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no eller tlf 473 91 295.

Private
boligtomter
til salgs i Bagn

Sør-Aurdal

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

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Det er flere private boligtomter til salgs i Spangrudfeltet i Bagn og
Steinsætervegen sør for Bagn.
• Spangrudfeltet: 5 boligtomter
• Steinsætervegen: 3 boligtomter
Det er også ledige Kommunale boligtomter i Hedalen, Begnadalen og
Leirskogen. Ta kontakt med: stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no eller
på tlf 47391295. Har du tomt til salgs i Sør-Aurdal, som er enten regulert eller
fradelt? Ta kontakt med Sør-Aurdal kommune.

Julekonserter

Bagn og Begnadalen musikkorps, Sør-Aurdalkoret
og Vestre Slidre sanglag holder julekonsert:
17. desember kl 19.30:
19. desember kl 19.30:

Begnadalen kirke
Bagn kirke

Hedalen musikkorps og Hedalen sanglag holder julekonsert:
18. desember kl 16.00: Hedalen stavkirke
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Illustrasjonsfoto: Photo by Aaron Burdeb on Unsplash
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Nord-Aurdal
kommune

Dugnadsånden lever

Vestre Slidre

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

Etnedal
kommune

De gamle løypeskiltene hjemme i
Asker minner onkel Petter Planke
og nevø Ole Gilbo om hvor de aller
helst vil være. Og det er ikke så rart,
familien fikk seg hytte på Vaset for
nesten 90 år siden.

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

De to er ivrige skiløpere og kjenner
løypenettet i Vestre Slidre godt. Siden
2009 har de lagt ned utallige timer for
å bygge opp Vasetløypene, sammen
med en ivrig gjeng fastboende,
næringsdrivende og hyttefolk.
- Løypejobbingen gir oss mye, sier de
to. Først og fremst gir det oss gode
løyper. Men som hyttefolk gir det
oss en enda sterkere tilknytning til
området, gjennom tette relasjoner til
de flotte folkene i kommunen.

Det snør ikke skiløyper
- Vi er en flott dugnadsgjeng som
jobber hele sommersesongen med
å forberede skisesongen, sier Ole.
Det ryddes løypetraseer, grøftes og
merkes. Løypemaskiner og utstyr skal
holdes ved like. I tillegg er det mye
lobbyvirksomhet overfor kommunen,
grunneiere og næringsdrivende.
Vi vil påstå at ringvirkningene av
løypelagenes virksomhet er store
for kommunen. Det bygges hytter,
folk bruker tilbudene i kommunen
og det skapes varige arbeidsplasser.
Heldigvis opplever vi at flere nå ser

denne verdien og vil være med å bidra, - Vi jobber mye med å få inn nok
sier Ole.
penger til å drive løypenettet vårt på
over 200 kilometer, sier Petter. Mange
er nok ikke klar over at løypene ikke
Det regner ikke penger
Løypelagene i kommunen er organisert er et offentlig tilbud, men at det er en
virksomhet som er avhengig av støtte
som andelslag. I tillegg til støtte fra
fra alle som bruker tilbudet, sier han.
kommunen og næringsdrivende er
det i stor grad bidrag fra brukerne
som finansierer driften. Med
2.100 fastboende og hele 8.100
hytteinnbyggere burde potensialet for
bidrag være stort.

Vil du bli med på dugnaden?
Da kan du lese mer om hvordan du
støtter løypelagene i Vestre Slidre på
www.vasetløypene.no eller

www.syndin.no/ski (Vestfjelløypene).
Og følg Facebook-gruppen
«Skiløypene på Vaset og Syndin» for
løpende informasjon om tilbudet.

Støtt løypelaga i Vestre Slidre!

Vippse til #10598 (Vasetløypene),
#85100 (Vestfjelløypene), kontonr.
2153 15 02806 (Nøsen-Baklia
løypelag).

Øystre Slidre

Opprusting av Furustrand
Øystre Slidre kommune ynskjer å
utvikle friområdet på Furustrand.
Det siste året har administrasjonen
utarbeidd ein plan for området ved
Heggefjorden, med mål om å skape
meir og variert aktivitet for alle
innbyggjarar og besøkande, også
utover dei solrike sumarmånadane.
Opprustinga av Furustrand har
forankring i samfunnsdelen i
kommuneplanen, og vert rekna som
eit ledd i utviklinga av Heggens
som kommunesenter. Kommunen
har fått innspel til arbeidet gjennom
medverking til moglegheitsstudien
for Heggenes-Tingvang, og ei
ope innspelsrunde. Med bakgrunn
i innspela har ei administrativ
arbeidsgruppe i samarbeid med
landskapsarkitekt Rolf-Erik Poppe,
utarbeid ein plan for det nye
Furustrand. Prosjektet er planlagt
gjennomført i perioden 20222025, finansiert med eigne midlar,
spelemiddel og midlar frå stiftingar.

Møteplassar og aktivitet for alle
Furustrand vart oppgradert ved
millenniumsskiftet med etablering
av sandbane, kiosk og eit større
bryggeanlegg for ulike vass- og
padleaktivitetar. Området er særs
populært, mellom anna på grunn av
kommunal kioskdrift i sumarferien og
gratis utlån av aktivitetsutstyr.

Kommunen ynskjer å bygge vidare på
dei gode kvalitetane ved Furustrand,
og planlegg ei opprusting av desse i
tillegg til etablering av nye funksjonar.
Kioskbygget skal byggast om
og få to toalett med universell
utforming, i tillegg til eit lite kjøken
for enkel matservering. I tilknyting
til kioskbygget, vil det bli sett opp
eit nytt utstyrslager for oppbevaring
og vedlikehald av aktivitetsutstyr.
Rundt kiosken er det ynskje om
å skape eit sosialt område med
sitteplassar, leikeplass for dei minste
og bocciabane. Sandbanen flyttast
opp mot kioskbygget, og det øvrige
arealet vert opparbeid med plen for
bruk til ulike aktivitetar.

www.oystre-slidre.kommune.no
Tlf: 61 35 25 00

Etnedal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Illustrasjon for nytt kioskbygg og utstyrlager med sosialt uterom

Kommunen har takka ja til
«Dagsturhytta», som saman med den
planlagde turvegen til Helsetunet vil
gjere Furustrand til eit eigna turmål
for alle, også på gråe og kalde dagar.
Dagsturhytta er på 25m2, og er utstyr
med peisomn.

Padleanlegg og badstove
Bryggeanlegget på Furustrand er
modent for ei omfattande opprusting.
Her har arkitekten kome med forslag
om å etablere ein større installasjon
med funksjon som padleanlegg,
tilrettelagt badeanlegg for personar
med nedsett funksjonsevne, samt
offentleg badstue.
Områdeplan for Furustrand
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Etnedal

Innspill fra hytteinnbyggere
I vår kommune har vi ca. 2500
hytter, mens vi har ca. halvparten
så mange faste innbyggere.
Hytteinnbyggerne våre er derfor
å regne som en viktig ressurs for
videre utvikling av kommunen vår.
Den politiske arbeidsgruppa
«Småbedrifter og nettverk», hadde
som ett av sine oppfølgingspunkter å
gjennomføre en spørreundersøkelse
blant hytteeiere i kommunen. Dette
med mål å kartlegge deres tanker
rundt utvikling i og av Etnedal.
Etnedal kommune gjennomførte i
årsskifte 2019/2020, en undersøkelse
rettet mot alle våre hyttebeboere. I
denne undersøkelsen fikk kommunen
nyttige tilbakemeldinger omkring
ulike temaer og områder.

Kontorfellesskap
Det var noen som pekte på behovet
for å kunne ha tilknytning til et
kontorfellesskap i kommunen. Et
felleskap som gir tilgang til kontorer/
kontorplasser, møterom, godt
nettverk, skrivere, kopimaskin med
mere.

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

Etnedal
kommune

Kommunen har jobbet videre
med dette ønsket, og har nå flere
kontorplasser og kontorlokaler til
leie i Bruflat. Dette er plasser i åpent
landskap og i egne lokaler som
egner seg for enkeltpersoner eller
småbedrifter. I tillegg har vi noen
produksjonslokaler til leie i Bruflat
også. Etablering av en ny bedrift eller
flytting av en eksisterende bedrift,
henger ofte sammen med muligheten
for boliger i det samme området som
bedriften etableres eller flyttes til.

seg av «hyttekontor» i hytteområdene
i kommunen. For nye hytteområder
som nå utvikles på Lenningen,
legger kommunen til rette for bruk
av bredbåndskommunikasjon på
fiberoptiskkabel ved at det legges
med trekkerør for dette i alle nye
grøfter som graves i forbindelse med
etableringen av nytt kommunalt vannog avløpsanlegg.

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Så blir det å se om utbyggere og
teleselskaper ønsker å benytte seg
av denne muligheten til å legge
fiberoptisk bredbåndskabel i området
fram til den enkelte hytte. Muligheten
for det, er der nå!

Nye tomter
Kommunen er nå i ferd med å
regulere nye boligområder, samtidig
som eksisterende tomter og
ledige hus legges ut for salg. De
som er interessert i kontorlokaler,
næringslokaler, næringstomter,
boligtomter eller boliger til leie, kan
nå ta direkte kontakt med kommunen.

Hyttekontor
I tillegg var det mange som i
undersøkelsen påpekte behovet
for å ha «rask nok dataoverføring»
tilgjengelig med tanke på å benytte
Illustrasjonsfoto: Photo by Roberto Nickson on Unsplash

Foto: yngve Ask

Nord-Aurdal

Lys og varme
i juletiden

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

Sør-Aurdal
kommune

Etnedal
kommune

Nord-Aurdal
kommune

Vestre Slidre
kommune

Øystre Slidre
kommune

Vang
kommune

Vær sosial
Å være sosial betyr ikke bare å være
med familie og venner. Opplev noe,
dra på biblioteket eller ta med en
nabo på kafé. I februar skjer det
spennende ting på isen på Fagernes
(Vinterfest i vinterferien), ta en tur på
Frivilligsentralen Nord-Aurdal eller bli
med på en organisert gåtur med ditt
helselag.

Vær aktiv
Fysisk aktivitet har stor virkning på
stemningsleiet vi er i, men du må ikke
begynne på treningssenter for å være
aktiv. Kommunen har mange flotte
stier og løyper og på BUA i Storhallen
kan du låne utstyr om du har lyst å
teste noe helt nytt.

Ring noen

Vi er inne i den mørkeste tiden av
året, og tradisjonen tro pynter vi
opp tilværelsen både ute og inne
med ekstra lys. I Fagernes, for
eksempel, er hele byen i stemning
med julegater og -arrangement og
farten i handlegatene tar seg opp
frem mot høytiden.
Lar du deg stresse opp eller unner
du deg en pust i bakken mellom
slagene?
Ta gjerne i bruk en av de hyggelige
kaféene, sjekk ut kinoprogrammet
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eller nyt en forestilling i kulturhuset.
Gå en tur langs fjorden eller i de
opplyste gatene etter stengetid.
Kanskje finner du også en mørk
skogsflekk som gir deg godt syn opp
mot stjernehimmelen?
For noen er både høytid, mørke og
kulde en tung tid. Da er det viktig
å ta vare på seg selv og andre.
Selv om det bare er dager igjen til
vintersolvervet 21. desember, at sola
snur og det går mot lysere tider, skal
vi også gjennom desember, januar og
mesteparten av februar før våren er

innflyttingsklar og fyller både hjerte
og sinn med varme.
Vi er inne i en tid der det er også
viktig å snakke om mental helse.

Oppsøk lys
Stearinlys, pledd, sofa og TV er
utvilsomt en koselig kombinasjon,
men kjenner du på nedstemthet må
du fylle rommet med lys og farger.
Benytt dagslyset den tiden vi har det,
ta en tur ut i lunsjen og mys litt mot
sola. Lysterapilampe er det mange
som bruker med stort hell i denne
tiden.

Ser du at noen rundt deg sliter, eller
sliter du selv? Det er en utfordrende
øvelse å ta kontakt, men viktig å
komme over den bøygen. Familiens
hus på Fagernes har taushetsplikt,
rask hjelp og kan kontaktes på
telefon: 480 54 396. Mental helses
døgnåpne telefon har nummer
116 123.
Ha en fin juletid og ikke minst et
godt nytt år.
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Nytt tilbud: Linda Melissa Pettersen, opprinnelig fra Støren, er kvinnen bak det nye kafétilbudet på Valdres Amfi, storsenteret på Leira. De baker og selger sju
forskjellige brødsorter og et bredt utvalg av hvetebakst og annet bakverk i bakeriet på Nordsinni.

Nordsinni
på Leira:
På Nordsinni rett over
kommunegrensa til
Etnedal, drev legenden Arvid Råholt bakeri i en mannsalder
eller mer til fram til år
2000. Nå er det nytt
liv der med en knoppskyting til Leira.

D

et var Arvid Råholt som innførte «ærlighetens marked» på
disse kanter og utsalget hans
var mye besøkt av turister, hyttefolk
og ikke minst valdriser til og fra mjøsbyene, gjerne på sykehusbesøk. Råholten ble dypt savnet da han i 2000
ga seg på grunn av alder.
Ingen sto parat til å ta over og stedet ble så lagt ut for salg da han gikk
bort for noen få år siden. For et drøyt
år siden ble det igjen lys i vinduene i
Råholtbakeriet som ligger strategisk
til, tett inntil fylkesveg 33.
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Sted med heimekoselig
Storfamilien samlet
– Vi bodde på Gjøvik og jobbet aktivt
for at broren og kona skulle flytte
nedover til våre trakter, sier trønderjenta Linda Melissa Pettersen. Hun
presiserer at hun kommer fra Støren,
noen få mil utenfor Trondheim. – Jeg
er sjukepleier, mens mannen min Jan
Roger Pettersen er baker av yrke, slik
som også faren hans, eller svigers er,
forteller hun.
Jan Roger har sine røtter fra Reinsvoll. Og kort fortalt så endte det hele
med at broren til Linda og kona hans
kom flyttende nedover fra Støren og
flyttet inn i huset som også rommer
bakeriutsalget, og der Arvid Råholt
bodde og drev en minikolonial, og
bakeri i kjelleren. – Vi har derimot
bygget oss et minihus på tomta og
vips var mye av slekta samlet på samme sted.

Det var egentlig bare å kjøpe inn råvarene og sette i gang.
– Vi startet forsiktig med en smultringvogn ute på plassen, og etter 14
dager tok vi det avgjørende skrittet
og startet opp i bakeriet. Midt i koronaen, sier hun. Linda forteller om en
mottakelse som de aldri hadde forestilt seg. -Ja, det tok skikkelig av, sier
hun sprudlende.
– Vi er full av respekt for det Råholt
har skapt og vil ta vare på det gamle
og føre dette videre i beste ånd, forteller hun.- Vi har ikke forandret på
en tøddel, den gamle Biritapeten på
veggene skal fortsatt få være der. Den
er en del av sjarmen, beretter hun videre. Det eneste som er gjort, er at de
har skiftet duk på kjevlemaskinen og
gått til innkjøp av en kaketegnemaskin slik at de kan tilby illustrasjoner
og bilder på bløtkakene de selger.

Intakt bakeri

Nytt liv på Nordsinni

Samtidig med flytteprosessen startet
et tankespinn om å skape nytt liv i
bakeriet etter Råholt. Lokalene sto jo
der som han hadde forlatt dem, og
maskinene tilsynelatende intakte.

Nå er det bokstavelig talt blitt nytt liv
i det gamle bakeriet på Nordsinni,
som var så dypt savna av ikke minst
valdriser og hyttefolk. Seks personer
er i arbeid i bakeriet og broren trår til

også når det trengs, og svigerfaren
som er pensjonist, stiller opp. – Vi er
godkjent som lærlingbedrift og har
fått med en meget dyktig somalisk
jente som bakerilærling, forteller
Linda. De kunne feire ett års jubileum i september og de innrømmer at
de har blitt rike på opplevelser i månedene de har holdt det gående.
– Gamle kunder kommer innom og
en tidligere ansatt her kommer nå
jamnlig innom som kunde. Til og
med den gamle kringla formet i smijern som hang utenpå veggen, som
var et kjent symbol for utsalget, er
kommet på plass.

Store sko å fylle
– Vi er klar over at det er store sko å
fylle, sier Linda. Hun forteller at en
viktig brikke falt på plass da de fikk
sjekket ut den gamle bakerovnen i
stein som hadde kapasitet til 150
brød om gangen. – Jeg hadde en elektriker til å se på den, og den var tilnærmet intakt, derfor ble det mye
enklere å øke kapasiteten, sier en fornøyd eier.
Også en frisør og fotpleier har eta-
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Damer med godt humør: F.v. Jane Halvorsen, forresten hun med ansvaret
for utsalget på Nordsinni, Ann Tove Nettum og sjefen sjøl, Linda Melissa Pettersen
sammen med noen ekstrahjelper utgjorde betjeninga da vi var innom. Linda
forteller at de jobber med å rekruttere ansatte til den nye avdelinga.

Artig navn: Griseører er navnet på et av bakverkene som selges, en type
wienerbrød som er formet som et hjerte eller to griseører satt sammen. Griseørene
har virkelig slått an, forteller de.

Gjenbruk: Det nye kafétilbudet på Valdres Amfi er å finne i lokalene etter
klesbutikken Zavanna. Lokalet er innredet ved hjelp av mye gjenbruk og de har
ønsket å skape en heimekoselig og lun atmosfære.

Inngang: Bildetekst her?

Kongedrikk: - God og riktig kaffe
er alfa omega, sier vertinnen Linda
Pettersen. Hun har utviklet sin egen
kaffeoppskrift og tilbyr et bredt utvalgt
av kaffevarianter.

atmosfære og tradisjonsbakst
blert seg i et av de gamle husene de
har tatt over. Nordsinni er faktisk i
utvikling og liv laga. Det bor også flere barnefamilier her. Vi ser lyst på
framtida, sier Linda.

Etablerte seg på Leira
Men historia stopper ikke her ...
Etter vel ett års drift spekulerte de
veldig mye på å utvide virksomheta
med et utsalg, ikke minst for å kunne
øke volumet. Da var det naturlig å se
på et sted ikke altfor langt fra Nordsinni slik at det var enkelt å forsyne
med varer.
– Nokså tidlig hadde vi Leira i tankene ettersom det er et sted i sterk
utvikling og med mange etableringer. Og da jeg ringte Bård Slette på
Valdres Amfi ble det fort napp. Da
hadde klesbutikken Zavanna nettopp
flyttet ut og et lokale på 180 kvadratmeter sto ledig. Det tok ikke lang tida
å bestemme seg, forteller hun. Hun
sier at da de besøkte senteret og ble
møtt av skiltet til utsalget for Fengselet i Slidreøya, som også kalles Ærlighetens marked, var hun klar; her ville
de være.
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Prøver seg fram
De startet på en intens oppussing.
Det gikk seks dager og mandag 15.
november kunne de ønske de første
gjestene velkomne. Leira og Valdres
hadde fått et nytt tilbud, et serveringssted og et bakeriutsalg med dagferske og kortreiste bakervarer. Sju
sorter brød, omfattende utvalg av
hvetebakst, annen bakst av et vidt
spekter, sjølsagt med de sju slaga
med julebakst i disse dager. Variert
utvalg av kaffe og småretter. Det siste
nå er at de har kastet seg på suppetrenden. – Ja, mer vil komme, vi må
prøve oss fram. Vi er i gang, og har
opplevd en helt utrolig oppstart. Vi
føler oss omfavnet, sier dama, som i
oppstartsfasen bruker folk fra Nordsinni inntil de får ansatt og lært opp
nye folk.
– Hva slags sted har dere villet skape her på Leira, spør vi.
– Vi ønsker å skape et sted hvor folk
kan komme, ta seg en pust i bakken
og kose seg. Vi opplever blant anna at
mange unge mødre har kommet til
oss, og vi har tilrettelagt for dem med
en egen ammekrok. Ellers ønsker vi å

være en sosial møteplass for folk i
alle aldre med en hyggelig og uformell atmosfære, sier vertinna.

Gjenbruk er tingen
Interiøret er også uformelt og de har
utelukkende satset på gjenbruk. –
Det er oss, sier Linda. Hun er opptatt
av kundeservice og serverer gjerne
det folk har savnet, bakverk etter
gammel og tradisjonsrik oppskrift.
Kaffen er naturligvis helt avgjørende,
sier hun. Linda innrømmer at hun
alltid har hatt forkjærlighet for kaffe
og blander kaffebønnene etter sin
egen oppskrift. – Nå begynner den å
smake slik ordentlig kaffe skal smake, sier hun. Og her er det også slik at
du får kjøpt både julekake og vørterkake med smør og brunost. Og ønsker du et glass mjølk til får du også
det, sier sjefen. Det spøkes og latteren sitter løst, tonen er løssluppen og
inkluderende.

Griseørene har slått an
– Noen ord om vareutvalget?
– Vi selger sju sorter brød, blant
anna Nordsinni-brødet som lages

med kefirmjølk, etter gammel oppskrift. Alle brødene lages dessuten
uten tilsetningsstoffer, er bakt på
surdeig og steikt i steinovnen. Og om
hun skal trekke fram en spesialitet
må det være kaku, et mellomgrovt og
saftig brød de selger.
– Når det gjelder hvetebaksten, lager vi den på vår måte, og ofte baker
vi inn forskjellige smaker. Vi tester ut
for eksempel solbær fra egen hage,
bringebær og makronfyll.
Linda forteller at de også har fått
mye oppmerksomhet omkring en
type wienerbrød som er formet som
et hjerte, eller er det to griseører som
er satt sammen til et hjerte. – Ja, de
kalles nettopp griseører, som er en
oppskrift adoptert fra Trøndelag.
– Vi var litt usikre på om vi helt turte å bruke et slikt navn her i Valdres,
men kundene har omfavnet bakverket. Vi jobber hele vegen med å utvikle nye varianter basert på det tradisjonelle, og vi har veldig yrkesstolthet for det vi lager og gjør, sier hun.
Torbjørn Moen
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

VI TAKKER VÅRE KUNDER, FASTBOENDE OG HYTTEKUNDER,
FOR AT DERE HANDLER LOKALT

Ønsker dere ei trivelig jul i Valdres

GARDINER OG SOLSKJERMING

34

11. desember 2021

GAVER & INTERIØR
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FAGHANDEL MED 60 ÅRS ERFARING

VALDRES’ STØRSTE UTVALG AV PEIS OG PEISOVN

RAIS VIVA 120

RAIS VISIO 3

CONTURA 556T

FLISER - BADEROMSMØBLER - DUSJLØSNINGER
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Om badstuekultur

SPESIELL: Den arkitekttegnede badstua på Leirholshøgda. 



FOTO: Kristinn Pálsson

– Det har
satt seg i
ryggmargen
– Vi har blitt litt som besteforeldrene våre,
skriver de sjøl i sin nye bok. Badstukameratene fra Vang, Knut Lerhol (37) og Hallgrim Børhus Rogn (36) har kommet til en erkjennelse,
til tross for at de har noen år igjen til bestefarsrollen.

M

en når det gjelder bruk av
badstua, inntar de denne aldeles frivillig. De er ekte og
naturlig begeistret over dette fenomenet fra «forna da’r», som nå er på
full fart inn igjen, muligens også som
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en såkalt trend. Engasjementet har
resultert i boka «Badstufolk», om
norsk badstukultur. Men framfor alt
er den en vegviser til gode badstuopplevelser.
– Brukt og gjort på riktig måte er et

BADSTUKAMERATENE: Hallgrim Børhus
Rogn (th) og Knut Lerhol har begått ei
interessant, velskrevet og underholdende bok
om badstukultur og gode tips til hvordan den
bør brukes. Her ved badstua til Knut nede ved
FOTO: Morten Stensby
Vangsmjøsa. 

regelmessig opphold i badstua balsam både for kropp og sjel, framhever badstukameratene.

Åpenbaringer
Derfor inneholder boka blant annet
tips, triks og 10 trivelige badsturitualer. Og la det straks være sagt: Boka er
informativ, innholdsrik og inspirerende. Den er også morsom, velskrevet og leseverdig. Gjennom de 270
rikt illustrerte sidene innvies leseren
i en spennende, interessant og samtidig en litt glemt del av vår nære historie. Denne skribenten – på alder
med forfatternes fedre – som sjøl
husker sosiale sammenkomster i

badstua i fellesskap med egen far i
barndommen, kjenner seg godt igjen
i mye av det forfatterne beskriver.
– Bare det at mobilen ikke har noen
plass i badstua åpner for samvær og
sosiale åpenbaringer på linje med
hva vi opplevde sammen med våre
egne besteforeldre for 20–30 år siden.
Dette unner vi folk å få med seg. Vårt
mål med boka er å bringe en ny badstukultur ut til befolkningen. Det
skal virkelig sette seg som en tradisjon, erklærer Knut og Hallgrim, alltid med smilet på lur.

Stor oppmerksomhet
Men sjøl om målet kan virke stort, lig-
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– Brukt og gjort på riktig
måte er et regelmessig
opphold i badstua balsam
både for kropp og sjel.
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ger det absolutt alvor bak budskapet.
– Vi innser at vi antakelig ikke blir
rike på boka. Men den er likevel den
første seriøse utgivelsen om dette temaet på svært lang tid. Og hittil har vi
fått stor oppmerksomhet omkring
det som man i utgangspunktet muligens tror er et nokså smalt område,
sier badstukameratene.
Oppmerksomheten har bestått i
flere intervjuer i NRK samt lokale tilstelninger, blant annet boklansering i
Vang 23. oktober. 8. oktober deltok
de på et arrangement i Etnedal. Kommunen huser nemlig en svært tradisjonsrik badstue fra 1952. Mer om det
i en egen artikkel.

– Og det var helt ærlig ment at vi er
misunnelige på Etnedal. Den gamle
bygdebadstua på Bruflat har nemlig
alt: Den er blant annet vedfyrt ved
hjelp av den legendariske Brodahlovnen. Og det finnes til og med et
ganske originalt toalett i det unike
huset, sier Knut ivrig.
Både han og Hallgrim har naturligvis egen badstue hjemme på sine respektive garder. Knut bor på Lerhol –
med den kjente Riddarstøga fra
1200-tallet – på østsida av Vangsmjøsa. Badstua, ei ombygd dokkestue på
fem kvadratmeter, ligger sjølsagt
nede ved fjorden, noen hundre meter
fra våningshuset. Hallgrim har et

bruk ved elva noen kilometer lenger
sørover, like ved E16. Der kan familien bade rett utenfor badstudøra.

Folkehelsa
Også i Vang fantes det lignende bygdebadstuer som den i Etnedal. Men
de fleste er jevnet med jorda. For
med innlagt vann i hjemmene utover
1960-tallet forsvant behovet for felles badeanlegg og badstuer for befolkningen. Det ble også lavstatus å
gå i badstua. Utgangspunktet for det
vi kan kalle en badstuboom like før
og etter krigen var nemlig folkehelsa,
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RITUALE: Badstu og isbading hører sammen, i hvert fall for Knut og Hallgrim. 
for folk flest trengte et sted å ivareta
sin personlige hygiene. Men en viktig
bieffekt av badstuoppholdene var
den sosiale biten. Dette har naturligvis blitt borte med de forsvunne badstuene.
– Men nå kommer det stadig flere
badstuer. I Vang har vi fått ei ved
kommunehuset pluss ei som er arkitekttegna på Leirholshøgda. Og enhver by med respekt for seg sjøl skal
nå ha badstuer, ofte plassert flytende
på fjorden, forteller Knut og
Hallgrim.
Sjøl den vesle byen Fagernes har
som kjent planer om å få plassert ei
slik badstue, sannsynligvis beliggende ved og driftet av Fagernes Camping.
– Mange garder og kanskje andre
hjem har egne badstuer. Og rundt
omkring på de mange hyttene i Valdres finnes det mange, tilføyer badstukameratene.

Sinnets munterhet
De formelig bobler over av entusiasme rundt temaet, så vel saklig informasjon om hvordan et ekte badstuopphold skal gjennomføres som
morsomme anekdoter om folk som
aldri har vært i ei badstue, men som
er blitt helfrelste.
– En av assistentene til broren min
(Torstein, som har sterkt nedsatt
funksjonsevne) hadde aldri prøvd
dette i Oslo, der han bor. Men nå er
han blitt så ivrig at han er med og
hogger hull i isen og bader året rundt,
forteller Knut og trekker på smilebåndet.
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70 grader, da er 40 prosent fuktighet
fint.
– Og vannet er helt sentralt. Du må
sørge for å ha et eget kar til kroppsvask, et til å slå på steinene i ovnen
og et til drikke. Prøv for eksempel
også å knuse fersk mynte som du har
på steinene. Det gir en helt særegen
aroma og effekt, sier Knut, som sjøl
sanker og tørker bjørkeris året rundt.
Dette er ifølge tradisjonen et viktig
redskap i reingjøringa av kroppen.
Men de som vil innvies i den edle
kunsten å bruke badstua på riktig vis
må ganske enkelt lese boka. Likevel
kan vi ta med noen av badsturitualene som forfatterne anser som essensielle:

NYTELSE: Foreldrene til Hallgrim, Kari Birgit Lien og Nils Rogn, liker seg også godt
FOTO: Yngve Ask
i badstua. 
Sjøl gjør gutta naturligvis det, også
sammen med koner og unger. De
framhever badstuas positive virkninger både på sinnets munterhet og
kroppens øvrige funksjoner.
– Blant annet viser forskning at det
virker dempende på produksjonen
av betennelsesfremmende mekanismer hos oss mennesker, påpeker
Knut og legger til at det finnes over
500 publiserte artikler om sammenhengene mellom bruk av badstue og
god helse.
De presiserer også sterkt at det

meste kan fungere som badstue, bygget behøver ikke være perfekt. I boka
skriver de mest om frittstående, vedfyrte badstuer. Men de er sjølsagt
innforstått med at det finnes utallige
badstuer som varmes opp elektrisk.
Og det kan være nesten like bra.

Ritualer
Men det er noen regler som bør følges
for at opplevelsen skal bli så god som
mulig. Ett tips for ei sosial badstuøkt
er hvis man holder temperatur og
fuktighet under 110 til sammen. På

• Aufguss på norsk – is- eller snøballer
tilsatt eteriske oljer på steinmagasinet
• Barnebadstue – med ild, damp og vann
i skjønn forening en ny verden for
ungene
• Med kjæresten i badstua – kvalitetstid
med nærhet og gode samtaler
• Hamam – den arabiske versjonen av
svettebad
• Badstue + isbading – ei økt som er som
et vellykket ekteskap mellom iskaldt
vann og badstue (testet av forfatterne
gjennom 10 år)
– Forhåpentlig pusher dette på alle
som har badstue og ikke bruker den,
avslutter badstukameratene fra Vang
og gliser.
Morten Stensby
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VENNETREFF: Marte Tangen, Erlend Eggen, Vetle Dirdal, Susanne Njølstad Skandsen og Sigrid Skjerdal koser seg ved Knuts badstue. 

FOTO: Yngve Ask

Bygdas beste badstuvenner

ENTUSIAST: Terje Bjørnødegård storkoser seg i badstua, der han har sittet stort
FOTO: Privat
sett hver lørdag ettermiddag i 40 år. 

I Badstua: Geir Åge Byfugelien, Malin Hagen. Magne Robøle.foto: Privat

Veteranene Kristen Nysveen og Willy Byfuglien,
som nærmer seg henholdsvis 80 og 90 år, har
vært trofaste mot badstua
på Bruflat i snart 60 år.

alder av 23 år. Faren ble dårlig og
trengte hjelp, og siden har Terje sørget for taxi til folket. Han får ikke fullrost virkningene av et opphold i badstua.
– Har du vært der ei stund, så føler
du deg helt rein. Det gjelder også
mentalt. Og så prater vi masse tull og
juger skikkelig til hverandre, understreker han og skratter.
Hver lørdag ettermiddag samles ei

Da de to begynte var bygdebadstua
10 år gammel. Men den nærmere 70

Valdresmagasinet

år gamle bygningen holder fortsatt
stand. Interiøret er intakt, inkludert
den unike Brodahl-ovnen, som fyres
med ved og sørger for god varme i
kropp og sjel.
– Her har det blitt løst utrolig mange verdensproblemer, sier Terje
Bjørnødegård med et smil.
Sjøl har drosjeeieren 40 års fartstid
i badstua, så han er heller ingen novise. Da flyttet han hjem fra Gjøvik, i en

hard kjerne, det kan være opp til 15
stykker, i badstua.
– Sjøl kommer jeg nok til å fortsette
med det så lenge jeg greier å gå, fastslår Terje.
Han sitter nå i styret for Foreningen Bruflat Badstues Venner,
sammen med Magne Robøle og Carl
Christian Berg.
Morten Stensby
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Sidensvans

De fineste gavene
Bare noen skritt
utenfor huset finner
du verdens fineste
gavedryss - levende,
helt gratis, og alltid
tilgjengelig. Naturen
står klar til jul.
Gyllen midtvintersol skinner på
sporene etter et enslig lite lemen.
Overvintringsplassen i ganger og
huler under snøen ble kanskje
uframkommelig, eller kanskje det
ble dårlig med gras, lyng og røtter.
I rogna huserer en askegrå og
brun en, med gult nebb og lekkert
spettet bryst. De fleste gråtrostene
som holdt leven med skvatringa si i
sommer har reist sørover, men en
del trofaste overvintrende holder
stand. Nå vinterstid lever de av rognebær, einerbær, tyttebær og fallen
frukt.
Livlige gjenger av meiser og andre småfugler, såkalte meisetog,
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trekker rundt i bygda. Finner de
åpent vann, er de alltid glad for et
bad og en drink, selv midt i mørketida. Siden kjøttmeis og blåmeis
ikke hamstrer mat, er fôringsplassen svært tiltrekkende. De er altetende, men liker best feit mat, som
solsikkefrø eller nyretalg.
Kanskje kan du få forært et besøk
av konglebit. Den er blitt kalt både
paradisfugl og Nordens papegøye.
Hannene er julekledd i rødt, mens
hunnenes fjærdrakt går over i gull.
Årlig har flere av dem søkt helårsopphold i Valdres, men mange kan
være langveisfarende fra taigaen i
øst. Vinterføden består av frø,
knopper, skudd og bær; rogn, tyttebær og blåbær.
Småpludrende sidesvansflokker
raider einerbuskene. De spesialiserte fruktkjøtt-eterne går nå på einerbær, men mispel, rogn og epler
er også populært. Den ekstra store
leveren omdanner fruktsukkeret til
energi, og gir høy toleranse for alkohol fra gjæra frukt. Inntak av
mye sukker gir behov for vann, så
innimellom nipper de en snødott.

Nydelig pyntet stiller også nøtteskrika opp. Spennet mellom den
gammelrosa kroppen med svarte
og hvite detaljer og vingekantens
lysende turkisblå farge er så spektakulær at ingen motehus ville våget
noe lignende. Nøtteskrikene samler korn, bær og steinfrukt, eller røver ekornets lagerplasser. De er flittige til å hamstre. Treffsikkert finner den igjen depotene. Observasjoner har vist at de også anlegger
korttidslagre for å slippe å spise det
samme til hvert måltid.
I det tynne bjørkeriset klatrer en
gjeng med bittesmå gråbrune fugler rastløst omkring. Kikker du
nøye, ser du at hver fugl er pyntet
med en rød isseflekk, den såkalte
krona. Hele vinteren streifer flokkene med gråsisik rundt på jakt etter gode beiter. Er det dårlig med
mat, kan de være i stand til å fly
hundrevis av kilometer. Spesialiteten er små frø. Viktigst er bjørkefrø,
men det går også med frø av gran,
gråor og tørre urter som står opp
over snøen, som nesle, ryllik og burot.

Normalt skjuler de sky og vaktsomme kjernebiterne seg godt
oppe i trærne, men på denne tiden
kan de komme for en matbit på fuglebrettet. Frø av rogn, nyper, hegg,
alm, or, erter eller hassel er den viktigste vinterføden. Det ekstremt
kraftige nebbet kan med letthet
knekke en kirsebærstein, så de kan
plukke ut innholdet. Fruktkjøttet
kaster de på bakken, til glede for
andre fugler og smådyr.
Og jommen sitter ikke både Helene harefrøken og en liten klatremus
der og synger (så stille at du ikke
hører det) musevisa for deg. Klatremusa skilles fra skogmusene og
husmusene på at halen bare er
halvparten så lang som kroppen.
Som oftest har klatremus ryggpels
med rødt skjær, i motsetning til
sine musegrå navnesøstre. Klatremusene trives med skog og trær. De
søker sjeldent i hus for å overvintre,
men lever godt av det de kan finne
av frø, knopper, nøtter og bær, gras
og lauv, mose, sopp, røtter og bark,
skjegglav og ett og annet insekt eller edderkoppdyr.
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Bjørkefink

Konglebit

Gråsisik

Gråtrost

Nøtteskrike

Kjernebiter

Klatremus
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Kjøttmeis og
blåmeis
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MORGAN I SITT RETTE ELEMENT: Her har Stein Erik kjørt Morgan til
Lundebrua.

NYTER NOE GODT I MORGAN HOUSE: Her sitter Stein Erik Kompen
ofte.

INTERIØR I THE MORGAN HOUSE: Her nyter Stein
Erik Kompen fritida si sammen med gode venner.

PARKERT UTENFOR THE MORGAN HOUSE: Her er bilen til Stein Erik Kompen
utenfor den spesialbygde garasjen.

FERRARI SPIDER: Bilen som Stein Erik Kompen har hjemme på Gjøvik. Her fotografert av
han selv på tur til Byfuglia.

BARSKAP: En Jerrykanne er ombygd til barskap.

PYNT: En eldre Tempo motorsykkel har fått plass i
Loungen.

The Morgan House i Byfuglia
I et tun i Byfuglia i
Etnedal finner en noe
en ikke finner andre
steder, nemlig The
Morgan House.

P

å tunet er det tre hus. Et bolighus, en lounge som han kaller
det restaurerte uthuset sitt, og
perlen i samlinga. The Morgan House. Det er en flislagt garasje med en
juvel av en 94-modell Morgan V8
med 190 HK, stående på de polerte
flisene.
Her tilbringer den spesielt bilinte-
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resserte Stein Erik Kompen tiden sin
når han ikke er på jobb på Gjøvik. Reklamemannen bor vekselvis på Gjøvik og i Byfuglia. På Gjøvik har han en
tilsvarende garasje der det står en
Ferrari Spider 1995-modell.
– Jeg er veldig interessert i alt som
durer. Vel en kan vel ikke si at Rovermotoren i Morganen durer. Den gir
en heller særegen flott dyp lyd, den
romler. Det er vakkert å høre på den
når jeg tråkker litt på gassen. Jeg kan
også høre på lyden når jeg setter på
stereoanlegget mitt i garasjen og ser
på video med en Morgan på den store
flatskjermen min, smiler Stein Erik.
For garasjen har selvsagt flatskjerm
og stereoanlegg. Den har også de-

signmøbler og en bar.
– Da snekkerne som satte opp garasjen lurte på om jeg skulle ha verktøy
på veggen bak Morganen så jeg bare
rart på dem. Verktøy i en garasje, vet
du hva? – Der skal jeg ha flatskjermen
min, svarte jeg dem.
Ferrarien har også ifølge Stein Erik
en særegen låt. Durer gjør derimot de
andre kjøretøyene som han har i
samlinga si. Han har diverse Tempo
mopeder, noen Tempo og Java motorsykler, traktor, en beltetraktor som
han bruker i skogen og en tohjulstraktor med henger.

Maxitaxi
– Tohjulstraktoren min er maxitaxien

som jeg bruker når jeg skal frakte
gjester til gards. Det var den jeg brukte da jeg dro på Pleddfestival på Øygarden, da Steinar Albrigtsen og Monika Nordli holdt konsert der. Da var
maxitaxien full fra Byfuglia og ned
bygdeveien til Øygarden, ler Kompen.
En særegen campingvogn har han
også i samlinga si. Det er en innredet
brakke på hjul som har fått navnet
Frithjof.

Aner i Etnedal
Ungkaren har aner i Etnedal. Faren
hans vokste opp på Bergstølen i Svilosen, Stein Erik var der mye i barndommen selv om han vokste opp på
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Bilen min
Morgan V8 94-mod.
Stein Erik Kompen
UTENFOR BYGDEBØRSEN: Stein Erik liker å stoppe på særegne plasser.

MAXITAXI: Stein Erik Kompen kom med gjester til Pleddfestivalen.

Gjøvik. Han synes det var så langt fra
folk på Svilosen at han aldri trodde
han skulle havne på et tilsvarende
sted som voksen. Det har han gjort.
Han har restaurert småbruket sitt etter alle kunstens regler. Her tar han
imot gjester, og dem er det mange av
for han har et stort kontaktnett og er
gjestfri utenom det vanlige. Som et
eksempel på det var da jeg ringte og
spurte om å få et intervju med han.
Han svarte ja på direkten, men la inn
et krav. Du får komme litt seint på ettermiddagen, for jeg spiser middag
litt seint. Da jeg antydet at jeg kom
for å intervjue og ikke spise middag,
ble jeg avbrutt. Ingen kommer hit
uten å få mat, sa han. Da jeg kom opp
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var det alt to andre gjester der, og
Stein Erik serverte ytrefilet av svin,
grillet på grillen i Loungen, med tilbehør av fløtegratinerte poteter. Praten ble lang rundt middagsbordet.
Jeg fikk høre historier fra et liv som
motorinteressert.

Historien om Morgan
sportsbiler
Stein Erik fortalte at Morgan har hatt
det samme designet helt siden den
første ble laget i 1936. Det er tredje
generasjon i familien som eier Morganfabrikken nå. Alt på en Morgan blir
håndlaget. V8 motoren kom for første gang i 1968. Det blir bare laget 10
Morgan i uka, så det er ikke så mange

GARASJEN: Med blankpolerte fliser, flatskjerm og Morgan 94-modell.
Livsnyteren Stein Erik Kompen i bilen sin.
eksemplarer av den. Alt treverk i bilen er av ask. Det er omtrent 300 registrerte Morgan i Norge.

Kontaktskapende
– Det er kontaktskapende å ha en
Morgan. Folk vinker til meg når jeg
kommer kjørende. De kommer bort
til meg og bilen når jeg parkerer eller
fyller bensin. Det liker jeg godt, for
jeg er en sosial person. Kanskje folk i
Valdres kan se min Morgan i Valdresløpet til neste år, for jeg har lyst til å
være med der, sier Stein Erik.
– Selv om jeg har både Ferrari og
Morgan er jeg ikke rik på penger. Jeg
bruker det jeg har på interessene
mine. Men jeg er veldig rik på opple-

velser og på gode venner. For meg betyr det veldig mye at de kommer opp
hit. Jeg har mange venner som jeg
har hatt i hele livet. Jeg er vel det en
kaller en livsnyter, og nyter livet mitt
her og nå. Når gjestene kommer sitter
vi og spiser i loungen. Så går vi bort til
The Morgan House og fortsetter der
med god musikk og litt edelt drikke.
Så ser vi på noen musikkvideoer og
nyter synet av min Morgan som står
foran flatskjermen. Kan en bedre ha
det? spør Stein Erik Kompen.
Geir Norling
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2 4 h u rt ig l a d e r e !
7.990,Philips 55” PUS7506 4K LED
(2021)
• 55” Smart LED TV, Micro Dimming
• P5 Perfect Picture, Dolby Vision
• Saphi Smart TV, HDMI 2.1 VRR

3.990,-,-

Fitbit Charge 5
aktivitetsarmbånd
(black/graphite)

Razer Tarok
Ultimate gamingstol

• Fargetouchskjerm, GPS
• Aktivitet-, søvn, pulsmåling
• 5ATM-sertifisering
• 7-dagers batteri

• Multifunksjonell vippemekanisme
• Hodestøtte trukket i fløyel
• Korsryggsstøtte

2.495,-

1.790,340658

310747

Kenwood Chef XL
kjøkkenmaskin
KVL4120S (sølv)
• 1200 Watt
• Justerbar hastighet
• Glassblender inkludert

3.890,-

Roborock S5
Max robotstøvsuger (hvit)
• Feier og mopper
• Opptil 190 min bruk
• i Quiet-modus
• Robrock-app
• Planleggingsfunksjon

KVL4120S

vi leverer & monterer!
Vi har 4 biler og 4 sjåfører/montører som utfører
oppdrag i Valdres og Søndre og Nordre Land.
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Veil. kr 3.595,-

269,-

193230

Bytting av
propan 10 kg
og 11 kg
Elkjøp Valdres er
regionens største
på propan!

144109

betal med vipps

24 HURTIGLADERe FOR ELBIL
Nyhet! Døgnåpent tolett for deg som lader.

Valdresmagasinet

Elkjøp Valdres, regionens ledende elektrobutikk,
finner du i nye moderne lokaler på Leira. Hytteavdelingen, Sunwind Hyttesenter Valdres, har
fått egne lokaler og samlet har vi et stort varesortiment over 2400 kvm.
Fagkunnskap og kompetanse
Vårt største konkurransefortrinn er vår fagkunnskap og
kompetanse om produktene vi forhandler. Størrelsen på
bedriften tillater at hver enkelt ansatt kan spesialisere seg
på enkelte varegrupper og likevel ha ansatte på jobb til enhver tid med spesialkompetanse på nettopp det du har
behov for.
Hytteavdeling og eget sortiment
Vi fører hele sortimentet til Elkjøp, men har også mange
varegrupper som ikke nødvendigvis er vanlig i andre
Elkjøpbutikker i landet.
Ukjøring og montering
Vi investerer også stort i service- og utkjøringskapasiteten
til hus, hytter og bedrifter, og har nå fire biler og fire medarbeidere med ansvar for dette. I tillegg kjører vi nå også
varer for vårt varehus på Dokka, samt hele Valdres og
Søndre og Nordre Land.

Vi selger kjøkken
fra Epoq!
Kom innom butikken og bli inspirert vi har utstilt 6 kjøkken og et vaskerom.
Våre tre sertifiserte kjøkkenselgere
hjelper deg med det du lurer på.

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

Valdres
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Elkjøp Valdres • 2400 m² på Leira i Valdres • 10-19 (16)
Tlf. 61 36 29 90 • storemanager.valdres@elkjop.no
11. desember 2021
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Partner Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm
Partner
Eiendomsmegler
MNEF
tlf. 900
17 481
/ al@privatmegleren.no
Anders Lysholm
tlf. 900 17 481 / al@privatmegleren.no

Visning etter avtale med Partner/
Eiendomsmegler MNEF
Visning
avtale
Andersetter
Lysholm
tlf. med
900 Partner/
17 481
Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm tlf. 900 17 481

Attraktivt tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli
Attraktivt tomtefelt på Beitostølen - Sørre Garli
Fra kr 2 300 000,- til kr 2 700 000,Fra kr 2 300 000,- til kr 2 700 000,Visning etter avtale med Partner/Eiendomsmegler MNEF Anders Lysholm tlf. 900 17 481 eller Jan Erik Hansen tlf. 909 26 891
Visning etter avtale med Partner/Eiendomsmegler
MNEF
Anders
900
Selveier 8 hyttetomter
ledig
EietLysholm
tomt fra tlf.
1088
m217- 481
1329eller
m2 Jan Erik Hansen tlf. 909 26 891
Tomtene ligger sydvestvendt i lett skrånede terreng Omk. 2,6 %
2
Selveiertotalpris
8 hyttetomter
ledig kr
Eiet
tomt000,fra 1088
m2 =- 1329
Eksempel
ved kjøpesum
2 300
+ omk
2 358m870,Tomtene ligger sydvestvendt i lett skrånede terreng Omk. 2,6 %
Eksempel totalpris ved
kjøpesum kr 2 300 000,- + omk = 2 358 870,privatmegleren.no/159170453
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

privatmegleren.no/159170453

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
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Partner Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm
tlf. 90 01 74 81 / al@privatmegleren.no
Partner Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm
tlf. 90 01 74 81 / al@privatmegleren.no

Partner Eiendomsmegler MNEF
Anders Lysholm
tlf. 90 01 74 81 /al@privatmegleren.no

RIDDERGAARDEN – BEITOSTØLEN
RIDDERGAARDEN – BEITOSTØLEN
Lekre leiligheter, restaurant, spa/basseng avdeling, sportsbar og familierom
Lekre leiligheter, restaurant, spa/basseng avdeling, sportsbar og familierom
Leilighetene for salg blir fra 43 m2 til 101 m2, alle får garasjeplass med heis
Leilighetene
for salg blirblir
fra det
43 m2
til 101
m2, alle fårpå
garasjeplass
med heis
Riddergaarden
neste
byggetrinnet
Riddertunet
Riddergaarden
blir
det
neste
byggetrinnet
på
Riddertunet
Forventet ferdigstillelse Q4 2023
Forventet ferdigstillelse Q4 2023
www.privatmegleren.no/159219005
www.privatmegleren.no/159219005

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE
NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

Valdresmagasinet
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Satser med ny løypemaskin og garasjeanlegg
Leder i Mellad'n Turløyper, Torleif Håvi,
forteller at optimismen rår i løypelaget
nå. De gjør tidenes
investering.

S

kiløyper av høg kvalitet vet vi
verdsettes. Tilgang på gode løyper i sin umiddelbare nærhet er
en merverdi som i mange tilfeller er
avgjørende for mange når de kjøper
hytte. Det er i alle fall en faktor som
bestemmer hvor hyppig hyttene brukes på vinteren.
– Også i vårt område er det stor
oppslutning omkring løypelaget og
satsinga vi driver. Det er også bakgrunnen for at vi nå tar arbeidet vårt
et hakk videre og har investert i flunkende ny løypemaskin til 2,5 millioner kroner, forteller Torleif Håvi, styreleder siden i fjor høst i et av de tre
løypelagene i Øystre Slidre, Mellad'n
Turløyper.
Mellad'n Turløyper ble stiftet i
2003. Mange av lederne har sittet i
styret helt fra starten og bidratt til et
veldrevet løypelag med solid økonomi. Det er utvilsomt gjort en kjempejobb. Jeg opplever styremedlemmene som meget engasjerte og som gjør
dette til et felles løft og en morsom
oppgave, understreker Håvi.

Ny maskin: Torleif Håvi er styreleder i Melled'n Turløyper, og viser her stolt fram den nye løypemaskina laget har anskaffet
denne høsten.
mere 500 dugnadstimer ute i terrenget, bekrefter han.
– Bygget som skal reises blir et påbygg til garasjen som Yddin og Javnlie løypelag allerede har på Yddin. Det er kostnadsrekna til 1,7 millioner
kroner. Vi har også fått 250.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen i
Øystre Slidre. Likeledes har vi fått tilsagn på tippemidler, sier Håvi.
Torleif Håvi forteller at de kjører 65
kilometer med løype. Det kan ta inntil seks timer.

Kjøpt egen maskin
Denne vinteren vil løypelaget for første gang stå på egne bein på et vis.
Fram til nå har de leid løypekjøring
fra Leirin skiløyper. Håvi forteller at
de også har lagt grunnlaget for et
godt samarbeid med Yddin og Javnlie
løypelag og at man på litt sikt kanskje
ser for seg en sammenslutning av de
to lagene.
– Det ligger godt til rette for det, og
det vil også kunne øke beredskapen.
Med egen løypemaskin vil vi også
satse på hyppigere kjøring når det
først gjelder. Følgelig vil vi få et enda
bedre tilbud til medlemmene, sier
Håvi.

Mange bidrar
Torleif Håvi er imponert over oppslutninga i eget lag. De 216 hytteeierne i Mellad'n Turlag har betalt inn
4.000 kroner øremerket til kjøp av ny
løypemaskin. I tillegg bidrar de med
årlig bidrag på 1000 kroner. – Dette er
bakgrunnen for at vi kunne signere
kontrakt på ny maskin tidligere i år,
en maskin som nå er på plass og klar
til bruk, sier Håvi.
Resten av kjøpesummen dekkes av
egenkapital og låneopptak. Ettersom
de får igjen merverdiavgifta har de
også fått et midlertidig lån fra Øystre
Slidre kommune i påvente av momsrefusjonen.

170.000 kroner fra kommunen
– Vi vil nok trenge at enda flere av de
omkring 800 hytteeierne i området
bidrar, ikke minst gjennom å betale
inn årlige bidrag. Dette er penger som
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Hytteeier på Yddestølen

Mye vedlikehold: Vedlikehold av løypetraseen foregår mer og mindre hele
tida. Hver av de åtte hyttevel-ene har ansvaret for sen strekning av løypa. Etter den
kraftige vinden nylig ble de rammet av noen vindfall. Her er Tore Brønnum i gang
Foto: Privat
med å rydde. 
går til å drifte laget og ikke minst
maskinen. Med de store investeringene nå øker også laget forpliktelsene sine. Derfor blir de årlige innbetalingene enda mer avgjørende. Likevel rår det en sjelden stor optimisme
hos oss nå, sier Håvi.
Til drifta av løypelaget baserer de
seg som sagt på bidrag fra brukerne
og kommunen.
– I fjor fikk vi inn 355.000 kroner i
løypebidrag. Øystre Slidre kommune
betaler oss 170.000 kroner. Det er vi
veldig fornøyd med. Nå vil man etter
kjøp av egen maskin også få utgifter
til renter og avdrag på lånet, og ikke
minst lønn til dem som kjører og
driftskostnader på maskinen. Blant
anna er det en kjensgjerning at driv-

stoffprisene denne vinteren har steget til nye høgder, minner Håvi om.

– Vi er optimistiske
– Vi har et godt samarbeid med kommunen og det rår mye entusiasme i
laget vårt nå. Vi har gjort tidenes satsing med kjøp av den nye maskinen,
sier Torleif Håvi. Men det stopper
heller ikke der.
Det driftige laget vil på vårparten
gå i gang med å bygge garasjeanlegg
på nærmere 150 kvadratmeter som
skal romme maskinen og utstyret de
bruker.
Håvi minner også om at det gjøres
en formidabel jobb blant medlemmene for å ivareta traseen. - Vi har satt
500 statur og har vel registrert nær-

Håvi har hytte ved Yddestølen. Det er
snakk om en familiehytte som de fikk
bygget i 1965.
– Jo, jeg er mye på hytta og veldig
glad i å bruke skiene. Jeg må bare
medgi at vi har et fantastisk område å
bevege oss i.
– Noen favoritt turmål?
– Jeg må jo en tur på Skaget da i løpet av vinteren. Ellers trives jeg veldig godt med å gå rundt Gravfjellet og
ikke minst ta Kjølafjellrunden, sier
Håvi.

Snart løyper
Nå om dagen venter Håvi på litt mer
snø før de kan begynne å legge såle i
løypa. – Sålen legger vi med scooter
og når vi har et godt grunnlag kan vi
begynne å bruke løypemaskinen. I
fjor kom vi heller ikke i gang før oppunder jul. Straks det kommer litt mer
fast snø er forholdene inne, sier en
optimistisk løypelagsleder Torleif
Håvi. Han bor på Røyse og har derfor
akseptabel hytteveg, noe som også
gjør sitt til at familien bruker hytta
mye året igjennom.
Torbjørn Moen
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Tyin: Her har vi Uranostinden sett fra Tyin. – Dette bildet tok jeg på første skituren en av de siste dagene i november 2020. Det var fantastisk fint med
oppkjørte løyper innover mot Tyin holmen og Eidsbugarden. Masse folk såg denne muligheten til en førjulstur, så i helgene med fint kaldt vær var det trangt på
parkeringsplassen på Sviestølen, forteller innsender Jan Christian Jerving. Foto: Jan Christian Jerving

Klikk her viss du ikkje vil få fleire e-postar frå oss
Eg får ein del e-postar. Mange kjem frå folk eg
ikkje kjenner, men som har fått tak i adressa mi på
eit eller anna vis. Eg gjer likevel mitt beste for å svare alle, men de veit korleis det er: Ein skal berre vaske klede, røre litt bær og mate bikkja, og plutseleg
har dagane gått utan at ein har fått gjort noko av det
ein skulle. Men no har eg endeleg fått tid til å ta ein
runde i innboksen, og vil difor nytte dette høvet til
å svare på nokon av dei her. Fleire har dessutan
vore flinke og skrive spørsmål rett inn i emnefeltet
– det gjer det mykje enklare for meg å gå raskt gjennom e-postane. Håpar det er greitt vi tek det i plenum!
Drømmer du om EGENTID?
Sendt inn av Farris Bad
Hei Farris bad,
Takk for sist! Eg må seie at eg og sambuaren hadde
det ordentleg stas då vi var innom for snart to år sidan. Kven skulle tru at det å sitje i damp og smøre
seg inn med importert gjørme kunne gjere så godt
for kropp og sjel?
Om eg drøymer om eigentid? Tja, eg får stort sett
godt med eigentid heime. Partnaren lar meg vere i
fred om eg ber om det. Hunden, derimot, er ikkje
like flink til å respektere eigentida. Med ein gong
eg set meg ned for å slappe av med ei bok eller eit
dataspel kjem han luskande og hoppar opp i fanget. Du må skjøne at han er ikkje ein liten hund
heller – 30 kilo og nesten ein meter lang, så når han
først har installert seg der kan eg korkje sjå eller
gjere noko særleg. Og der sit han bom fast til eg
dyttar han ned, eller til han skremmer seg sjølv
ved å sleppe ein høg fis. Det skjer oftare enn ein
skulle tru, spesielt om bror min har vore på besøk
så han har fått litt for mange pølsebitar under bordet. Hunden altså, ikkje bror min.
Nei uff, dette blei eit rotete svar. For å konkludere: Nei, eg gjer vel eigentleg ikkje det.
Alt godt,
S
Er du klar for det nye året?
Sendt inn av MittAnbud
Hei MittAnbud!
Tja, eg trur det? Må ein på daud og liv gjere seg klar
for alt heile tida, då? Haust, vinter, vår og sumar:
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Dei kjem kvart år, same kva eg gjer, så ein får vel
berre slå seg til ro med det, tenkjer eg.
Det minner meg om noko den store filosofen
Bruce Lee brukte å seia: Vær vatn. Når du heller
vatn i ein kopp, tek vatnet form etter koppen.
Same viss vatnet hamnar i ei tekanne, og så vidare.
Vatnet er det same, men det evnar å flyte og forme
seg etter omgjevnadene. Eg kan ikkje gjere noko
med at det blir kaldare, våtare og mørkare, så då
får eg berre puste djupt og prøve å flyte med utan å
kave for mykje.
Var det svar på spørsmålet ditt?
S

Simen Dalehavn Faaberg

Har du sett vårt nyeste tilbud på Creative Cloud?
Sendt inn av Adobe Inc.
Hei!
Eg er, for å være ærleg, litt overraska over å høyre
frå deg igjen.
Det finst ingen enkel eller spesielt hyggeleg måte
å seie dette på, så det får berre stå til: Eg ønskjer
ikkje å bruke tenestene dine, korkje no eller i framtida. Når sant skal seiast, tok eg berre kontakt med
deg i utgangspunktet for å kunne bruke gratistilbodet på Adobe Illustrator til å gi CV-en min ei grafisk
overhaling. Eg beklagar verkeleg viss eg gav inntrykk av at eg var interessert i noko meir enn det.
Til mitt forsvar var det du som skreik «PRØV MEG
GRATIS, INGEN BINDINGAR» opp i fjeset mitt, så
eg trudde heilt ærleg at du ikkje var inneforstått
med at dette kunne bli ein kortvarig greie.
Men ikkje tenk på det. Det kan godt hende alt var
min feil, altså. Eg er ikkje så flink til å tolke kjensler. Og du vil ikkje være den første som irriterer seg

over dårleg kommunikasjon frå mi side. Då eg
kjøpte ny leilegheit tidlegare i vår, for eksempel,
gjekk det nokre veker til eg fekk fortalt det til mor
og far. Sånn er eg. Det er ein av dei tinga eg jobbar
med å bli betre på.
Eg skjønar at dette kan verke litt kaldt og sårande for deg og dine omlag tjuetre tusen tilsette, men
eg trur altså det er best at vi ikkje snakkar saman
meir.
Hell og lukke på ferda,
S
Ville du latt en robot forsvare deg i retten?
Sendt inn av DigitalNorway
Hei!
Takk for nyhendebrevet! Du stiller eit godt spørsmål, som – slik eg forstår det etter å ha lese nyhendebrevet – dreiar seg om utvikling og bruk av kunstig intelligens i rettsvesenet. Eg er skeptisk. Eg har
nemleg ein sånn smarthøgtalar heime, som liksom
skal kunne forstå kva eg seier. Denne representerer det fremste av forbrukarretta kunstig intelligens, men han skjønar faktisk ikkje ein tøddel. Så
basert på mi eiga erfaring er eg redd for at ein
rettargang med ein kunstig intelligens-advokat vil
gå slik:
DOMMAR: Korleis stiller klienten din seg til
skuldspørsmålet?
ROBOTADVOKAT: Fra Wikipedia: Klienten er
amerikansk film fra 1984, regissert av Joel Schumacher. Filmen er basert på en bok ved samme
navn av John GrishDOMMAR (TYDELEG FRUSTRERT): Det er ikkje
så vanskeleg: skuldig eller ikkje?
ROBOTADVOKAT: Spiller av «Vannski» av DJ
Broiler på Spotify.
DOMMAR (OPPGITT OG LEI): Høyr her, vi har videopptak som viser at din klient går rundt om natta og tissar på elektriske sparkesyklar og taggar
ned skilt med apostrof-feil. Vil han innrømme desse forholda?
ROBOTADVOKAT: Beklager, jeg kan ikke hjelpe
deg med dette.
DOMMAR (KONTANT): Greitt, da seier vi fem års
forvaring.
Nei frå meg der, altså.
S
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NYSGJERRIG PÅ CINDERELLA?
Usikker på om forbrenningstoalett er noe for deg? Scan QR-koden
med kameraet på telefonen din og få 5 gode grunner til hvorfor
Cinderella forbrenningstoalett er en god idé.

Foto: GettyImages

Moderne og miljøvennlige
toalettløsninger til hytte og fritid
Enkelt å bruke

Et forbrenningstoalett benytter høy
temperatur til å forbrenne avfall til
hygienisk aske. Et betjeningspanel gir
beskjed når det er på tide å tømme
askebeholderen. Så enkelt bruker
du et Cinderella forbrenningstoalett:
1 Åpne lokk og sittering, en innebygd
vifte starter automatisk
2 Sett inn et toalettinnlegg og legg
ned sitteringen. Toalettet er nå
klart til bruk
3 Legg ned lokket når du er ferdig
4 Trykk på “Start”-knappen. Et gult lys
tennes og indikerer at forbrenningsprosessen har startet
5 Toalettet er klart for bruk igjen så
snart neste bruker åpner lokket.
Dette vil pause den pågående
forbrenningen til toalettbesøket
er over og “Start”-knappen er
trykket igjen
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Norskproduserte Cinderella forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene forbrennes ved høy temperatur. Toalettet trenger verken
vann- eller avløpskoblinger. Restproduktet etter forbrenningsprosessen
er en liten mengde ren aske. En familie på 4 vil etter en ukes bruk av
toalettet ha produsert ca en kopp bakteriefri aske.
Cinderella forbrenningstoalett - det naturlige førstevalget for deg
med høye krav til kvalitet og driftssikkerhet.

Modeller for strøm eller gass

Ingen frostsikring

Krever lite plass

Kun aske som sluttprodukt

Barnesikkert

Enkel installasjon

Høy kapasitet.
3-4 besøk i timen

Trenger ikke vann eller
avløpstilkoblinger

For hus, hytte og
fritidsboliger

Lær mer om Cinderella på
www.cinderellaeco.com
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TORVTAK
MALINGSARBEID
Vi har lang og allsidig erfaring med inn- og utvendig behandling av hytter,
blant annet i samarbeid med flere av landets ledende hytteprodusenter.
Vi hjelper deg med valg av:
- Behandlingsmetode - Fargevalg - Riktige produkter.
Vi sliper og behandler innvendig gulv.

Kontakt oss for en gratis befaring.

Et fint og velpleid torvtak, er et resultat av jevnlig vedlikehold.
Vi kan ta hånd om ditt torvtak!
Vi utfører rehabilitering av slitne torvtak. Vi klipper, gjødsler, kalker
og gjør det som er nødvendig for å få til et frodig og grønt hyttetak. Vi
utfører enkeltoppdrag, men det beste er å ha en årsavtale!

Kontakt oss for en gratis befaring og få tilbud på en årsavtale.
Vi samarbeider med:

Jomfruslettfjell Synnfjell hytteservice
Tiller Næss 2 Strøk malerservice - Lars Tiller 9345 4745 - Martin Strijbos 9841 8052

Julemat
frå Rein Valdresmat
- lokale varer frå Åbjør

Julegåvetips:

• Pinnekjøtt
• Vossakorv
• Julesylte
• Lammerull

For bestilling:
ring eller send sms til
404 86 715 / 952 47 578
Krøssjordet 142, 2910 Aurdal.

Vellagret spekeskinke, fenalår,
kurv, hjorteburger og lammeburger. Gåva te dei som har alt.

Etablert
2009

Tlf. 61 36 18 85 • 997 14 301
Vølbusvegen 6, 2940 HEGGENES
post@valdrestak.no • www.valdrestak.no

Når fagkunnskap og kvalitet teller

BESTILL VERKSTEDTIME
NAR DET PASSER DEG!
Sjekk priser på tjenester og bestill 24/7 på nett.
www.fagernesverkstedsenter.no
Du er selvfølgelig velkommen til å komme innom
i butikken, eller ta kontakt på telefon 91 11 11 20!

Takplater
Beslag
Ventilasjon
Takrenner
Ektafol torvtakmembran
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BESTILL
TIME
HOS OSS
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Ta kontakt med din lokale leverandør

Hytteguiden
ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap – Catering

Stavedalsvegen 338,
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621/61 34 71 14
www.stavadalen.no
vidastav@online.no

BIL
Autohuset

Kia – Arctic Cat –
Automester verksted

2920 Leiraa
Tlf. 61 36 04 77
www.autohusetvaldres.no

Hovli Auto
Toyota

2920 Leira
Tlf. 61 36 26 00

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

www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun

Alt innen nybygg, tilbygg,
restaurering, prosjektering
og tegning

2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Jevne Bygg AS

Bygg og tømrartjenester,
tetthetsmålingar,
termofotografering

Bygdinvegen 2177, 2940
Heggenes. Tlf. 992 52 494
harjev@online.no eller
jarlejevne@gmail.com

www.hovli.no

Hovrud Auto
Ford

2920 Leira
Tlf. 900 75 355
www.hovrud.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

Peugeot – Mercedes Benz –
Mitsubishi – MAN –
Subaru Service

2900 Fagernes
Tlf. 61 35 86 00
www.valdresbil.no

Valhall Auto

Nissan – Suzuki – Isuzu

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

Byggmester
Ove Gunnar Viken

2930 Bagn. Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

Elektroservise Valdres

Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Grindaheim Bygg
og Restaurering

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

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

2930 Bagn. Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no
goran@fg-bygg.no

Fjell-Bygg as

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

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

2967 Lomen. Tlf. 976 30 311

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
valdresutleiesenter.no

Vassfarbygg as

3528 Hedalen/2910 Aurdal
Tlf. 907 62 578/916 33 515
postmaster@vassfarbygg.no

Gausdal Landhandleri
Avd. Bagn og Fagernes
Alt du trenger til huset
og hytta.

Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn
Tingnesøddin 1, 2900
Fagernes
www.gaus.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
olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no

Storefoss Sag DA

Spesialist på trelast

Haugrudbygg AS

Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465

Epoksy og gulvavretting.
Nå også med butikk for Mapei.

Tveitabru Bygg AS

Nybygg, tilbygg, restaurering

www.haugrudbygg.no
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin

oeh@live.no

FG Bygg AS

Energiboring - Brønntrykking - Pumpemontering

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

Skrautvålsvegen 47
2900 Fagernes.
Tlf. 906 92 098
www.el-servicevaldres.no
post@el-servicevaldres.no

Valdres Brønnboring AS

VIGAS Valdres Industrigulv AS

Alle typer gravearbeid.
Transport, brøyting,
trykkspyling, trefelling

Tomtegraving, vegbygging,
avløpsanlegg, minirenseanlegg m/prosjektering,
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net
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Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161

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

Geir Hovdas
Hytte & Graveservice
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Rogne Bygg A/S

Ole Einar Hovrud
2920 Leira. Tlf. 481 33 000

Hytteoppretting
Leif Erik Bø

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

Tyinvegen 792, 2918 Ulnes.
Tlf. 906 25 570
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

Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid.

Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02

GUTTA PÅ GØLVET!

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

Byggmakker Leira

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

Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10
leira.sor@byggmakker.as
www.byggmakker.no

Byggtorget Fosheim Sag
Trelast, byggevarer,
jernvarer og maling

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

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,
spesialprofiler

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

post@storefoss.no
www.storefoss.no
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
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
Jernbanevegen 6,
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00, 415 10 015

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

post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdresmagasinet

– 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

Hvitevarer/Mobil/Lyd &
Bilde/Data/pc verksted –
når kompetanse og
fagkunnskap betyr noe.
Samme pris i butikk som på nett.
www.power.no

Fagernes kjøpesenter
Valdresvegen 28, 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

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00

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

GALLERI
Galleri Hilsen

Visning av maleri, grafikk
og tegning. Arbeider kan
også vises på deres hytte.

Galleri Hilsen
Garlivegen 7, 2900 Fagernes
tel. +47 905 24 365
post@evalailahilsen.no
www.evalailahilsen.no

www.elkjop.no

EIENDOMSUTVIKLING
Stavadalen Holding

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

ENERGIFORSYNING
Elkjøp Valdres AS

– Varmepumper
– Stor varmeavdeling
– Propan

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

Vang Energi KF

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

HYTTESERVICE
Arves
Vaktmesterservice AS

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

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

Tlf. 990 09 553
post@arvesvakt.no

Beitostølen Vakt og
Hytteservice AS
Tlf. 913 00 961
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

Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDVERKER
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. 924 59 626
post@brusveensnekkerverksted.no

Grønvold Snekkerverksted AS

Trapper, kjøkken, bad,
senger og garderobe

post@gronvold.no

Valdres Varme og
Sanitær AS

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

Rørleggermester
Gunnar Hovda
Tlf. 481 27 903

Skrautvålsvegen 33
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

Syver Kvaal
Fagernes Kjøpesenter

Valdresvegen 30, 2900 Fagernes
Åpningstider:
Mandag–onsdag 10–19
Torsdag–fredag 10–20
Lørdag 10–18
Eurospar 08–21, Norli 09.00
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

MALERE
Maler Conrad

Tapet – gulvbelegg – maling
– gulvsliping – laminat

har tysk mesterbrev
Tlf. 463 70 343

valdres.maler@gmail.com

2940 Heggenes

Vi tar vare på DINE verdier!

Møbelringen,
Bakken & Bakken AS

http://www.amfi.no/valdres

Øvrevegen 4, 2953 Beitostølen

Bygdinvegen 1574,2943 Rogne
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165

Valdresmagasinet

KJØPESENTER

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

MØBLER
OG INTERIØR
Bohus Møbelhuset
Amfi Valdres

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

Interiørsenteret AS

Faghandel med 60 års
erfaring innen: maling, peis,
fliser, gulv, gardin, tapet m.m.

Markaveien 11, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 06 11
butikksjef.valdres@fargerike.no
www.interiørsenteret.no
Fargerike, Flisekompaniet og
Varmefag

SOLIDE UTEMØBLER,
produsert i trykkimpregnerte materialer. Ferdigproduserte møbler på lager.
Kan lagres ute vinterstid.
Syver Kvaal – Tlf. 934 39 811
Reinlivegen 465, 2933 Reinli

OVERNATTING
Gomobu Fjellstue og
Hyttetun

Vi tar i mot selskap, bryllup
og jubileum

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

Hele døgnet – Hele året
Nyanlegg, service og
vedlikehold

www.rorkjop.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
Takstkontoret Valdres AS

TRENING
OG VELVÆRE
Valdres Treningssenter

Masse gruppetimer – Basseng
Treningsavdeling – Spinning
Badstue – Personlig trener –
Singlettforbud.

61 36 29 30 / 92 804 004
valdrestreningssenter.no
Kiropraktikk - Massasje Akupunktur - Gestaltterapi
- Hudpleie
valdrestreningssenter.no/
behandling

RØRLEGGER
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
post@ronvvs.no

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

Grønolen Takst & Bygg
Ta kontakt med
Ole Øyvind Grønolen,
uavhengig takstmann og
byggmester.
Tlf. 908 82 888

ole@gronolen-takst.no
www.gronolen-takst.no
God, trygg og troverdig takst!

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

Kontakt oss i
Kongsvegen 80, 2920 Leira.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2/
mobil 994 17 220
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• Tlf. 61 36 42 00 eller på mail: annonse@avisa-valdres.no

Power Valdres

ValdresEnergi

ANNONSERE HER? Kontakt annonseavdelingen i

ELEKTRISKE
ARTIKLER

Fargerikt: Mange kaitarar nytta den gode vinden til å krysse att og fram.

Ivrige og glade: Eit hundespann gjer seg klare for å dra på tur austover viddene.

Aktiv novemberdag på
Medan norgeseliten på ski hadde sesongopning på Beitostølen 21. november, var det
mange som nytta finvêret til allsidige vinteraktivitetar på Valdresflye.

O

ppe på Flye var det ei lang
rekkje parkerte bilar, og på
båe sider av vegen kryssa fleire fargerike kitar att og fram. Ungar
leika seg i snøen ved nokre store steinar rett ved vegen, og eit hundespann gjorde seg klare til å dra ut. Det
var også mange skiløparar i godt driv
i det som synte seg å vere oppkjørte
spor aust for vegen. Så flott, etter det
voldsomme uvêret som hadde herja i
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Valdres to dagar før, då Valdresflyvegen sjølvsagt var stengd. Og kafeen
på toppen av Flye var også open!

Tidlegskiturar
Fyrste skiturane våre om vinteren
går anten på stølsvegar innafor Yddin
eller her oppe på toppen av Valdresflye, i nesten 1400 meters høgd. Tidlegaste tur vi har hatt på Flye var 18.
oktober i 2009, det vanlege for oss er

«sesongstart» rundt midten av november. Lyset på denne tida er ofte
verd turen åleine, men det er alltid
kjekt å få snø under skia att etter eit
halvt år på barmark - synest vi!
Det var 4 kuldegrader og noko
mindre vind enn meldt, men den var
kald – som nordavinden alltid er. Så
vi var godt kledde og hadde ekstra
klede samt mat og varm drikke med i
sekken.

Prima med treski
Åsnes veteran treski synte seg å vera
eit godt val denne dagen. Kursen vart
sett rett vestover, rett mot den lysande fjellsida oppover mot Raslet og
Austre Rasletinden. Snøen var fast

utan å vere for hard, innimellom var
det felt med eit tynt lag drevsnø.
Kaitarar på ski og snøbrett suste
forbi i stor fart i det som for oss verka
å vere ideell vind for kaiting. Framfor
oss rusla eit par på randonne-ski. Det
såg litt travelt ut – hadde dei feller
under skia? Etter vår meining var det
for lite snø og for mykje oppstikkande stein i bratta til at ein tur oppover i
retning Rasletind, og kjøring ned att,
hadde noko for seg. Men det er sjølvsagt fritt fram!

Lun lunsjplass
Vi hadde ikkje noko mål for turen,
det var sjølve turen som var målet.
Det er ikkje så dumt iblant! Men no

Valdresmagasinet

påtur
Tor Harald Skogheim

Øystre Slidre

Herleg vinterstemning: På tur vestover Valdresflye, med Raslet og Austre
Rasletinden bak.

Valdresflye
var det fleire timar sidan frukost og
tid for å finne seg ein god plass for
matpause. Vi hadde gått litt i krok og
krik og var komne nesten bort mot
det vesle Rasletjednet, som kan tilrådast som idyllisk turmål også på
sommaren. Her fann vi ein skikkeleg
stor stein som ga heilt ly for nordavinden samstundes som vi sat vendt
rett mot sola. Herleg!
Etterpå rusla vi litt vidare rundt
slik at vi hadde vore ute i to timar då
vi var attende ved bilen. Heile tida i
fin sol, og no i langt mindre vind.

Lun lunsjplass: Steinen ga god ly for ein kald nordavind under matpausen.

jul. Og nokre få år har vegen vore
open til litt ut i januar! Men den kan
uansett bli stengt på ganske kort varsel dersom vêret endrar seg, så fylg
med på nettsida til Statens vegvesen.
Ved gode snøtilhøve er turalternativene mange. Ikkje nødvendigvis til
Rasletinden (2105 m), for det er muleg å lage seg fine rundar både på
aust- og vestsida av Flye. Oftast er
fjellski med stålkant beste valet, dei
taklar mange slag føre. Men uansett –
sjølve turen og det å vere ute er det
viktigaste!

Turar fram til jul
Er vêret lagleg er det muleg med skiturar på Valdresflye heilt fram mot

Valdresmagasinet

Fint lys: Skiturane på Flye i november og desember byr ofte på fine stemningar.
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Valdres Skimaraton 26. mars
har et hårete mål
26. mars er det duket
for nyskapningen
Valdres Skimaraton.
Det er et nytt tur- eller
langløp på ski som
skal fylle tomrommet
etter Valdresmarsjen
og ikke minst Mellerunden.

B

ak det nye skiarrangementet
står
Skrautvål
idrettslag
sammen med Leirin skiløyper
og Aurdal Kruk løypelag. . Det er
idrettslaget som står som rennteknisk
arrangør, mens det er løypelagene
som har ansvaret for løypetraseen.
Langvarianten av rennet med
tidtakning blir på omkring 67 kilometer mens det også legges til rette for
en snillere variant, kall det gjerne
trimløypa, som utgjør omtrent tre
mil.

Har mye kompetanse
– Målet vårt er å lage et litt annerledes
renn enn alle de andre. Vi har god tro
på at rennet på sikt kan utvikles til
noe større og mer. Vi har årevis med
arrangementserfaring fra blant anna
Mellerunden, forteller Håkon Bergene, leder i Skrautvål idrettslag og
Oddvin Bakkene, sistnevnte er sjølskreven renn- og løypeleder. Det er i
dette området det tidligere lokale
skiesset Oddvin sjøl la grunnlaget for
egen idrettskarriere. Han er en av flere som sitter på mye kompetanse for
å arrangere et løp som dette.

Går i flott terreng
Arrangørene kan i alle fall skrive under på at det nye turrennet vil gå i et
flott terreng som byr på stor variasjon.

Ny skifest: 26. mars planlegges avviklinga av Valdres Skimaraton som er et turrenn som kommer til erstatning for
Mellrunden og som skal fylle tomrommet etter Valdresmarsjen. Håkon Bergene er leder i Skrautvål idrettslag (t.h.) og Oddvin
Bakkene, renn- og løypeleder for det nye rennet.
– Langvarianten starter på Beitostølen, nærmere bestemt på området
til Beitostølen helsesportsenter og
slutter opp på plassen foran Danebubakken. Denne varianten av rennet
har tidtaking. Løypa vil hele vegen gå
mot sola, og det blir en blanding av
lette og litt mer krevende partier, sier
Bergene og Bakkene, som Valdresmagasinet møter en kald novemberdag i
Valdres skisenter. Kortvarianten av
turrennet skal starte i Skrautvål. Også
det skal slutte opp i Danebubakken.

To varianter
– Flotteste delen av løype er utvilsomt ved Skardåstoppen. Været bør
også vise seg fra sin bedre side på
denne tida av året, sier de to arrangørene. Løypa vil hele vegen gå i mellom 800 til 1000 meters høgde, der
Skardåsen blir det høgeste punktet,
med sine 1070 m.o.h.
Turrennet starter som sagt på Beitostølen og går videre til Olevatn,
Øysterli, så til Sælsstølen, følger østsida av Yddin og kommer igjen ved
Skatrudstølen. Etter dette går den på
øversida av Skardåstoppen før den
altså ender opp på Danebu.
Kortvarianten på omkring tre mil,
som starter i Valdres skisenter, går
uten tidtaking. For de lokalkjente vil
den gå opp og forbi Nystølen og forbi
krigsminnesmerket på Knalreset.
Også denne varianten går på øversida
av Skardåstoppen.

Frir til hyttefolket

Nytt turrenn: Oddvin Bakkene (t.v.) og Håkon Bergene er sammen med
arrangementskomiteen i gang med forberedelsene for Valdres Skimaraton, som
går av stabelen 26. mars neste år. Rennet vil ha start på Beitostølen og målgang på
Danebu.
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Forberedelsene går på høggir om dagen. Arrangørene har organisert seg
med et eget styre for det nye turrennet. Det består av Håkon Bergene,
Oddvin Bakkene og Eivind Akervold.
I tillegg til dette er det en egen arrangementskomité i gang, som har definert ansvarsområdene ned på individnivå. – Det trengs nødvendigvis en
god del mannskap. For å betjene fem
matstasjoner, dekke opp start- og
målområdet, trenger vi kanskje an-

slagsvis 50–60 funksjonærer, sier de.
– Vi har arrangert Mellerunden i
omkring 50 år. Idrettslaget har også
lang erfaring fra å arrangere andre
renn og aktiviteter. Vi er absolutt beredt og har stor tro på at det nye rennet vil fylle et behov. Det hårete målet på litt sikt er et turrenn med omkring 1000 deltakere, sier Bakkene og
Bergene.
Nå frir de ikke minst til hyttefolket.
Svært mange fra den gruppa har tidligere gått Valdresmarsjen og Mellerunden.

Påmeldinga starter
– Påmeldinga er allerede i gang, den
åpnet 7. desember. Derfor kan jo en
deltakerpakke for Valdres Skimaraton være en utmerket julegaveidé,
tenker vi, sier Håkon Bergene. Han
forteller at de har JVB med på laget.
De skal stå for bussinga i forbindelse
med avviklinga. Dessuten jobber de
med å få på plass nødvendige sponsorer.
– Vi har en rekke trofaste og solide
bidragsytere, og vil spille på alle gode
krefter for å skape en velfungerende
skifest som også skal representere
noe nytt på idrettsfronten i Valdres,
lover Bakkene og Bergene.
Ved påmelding kan man benytte
seg av denne linken:
www.valdresskimaraton.no
Torbjørn Moen
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1. Nettselskapet Valdres
Energi har skifta namn.
Kva er det nye namnet på
selskapet?
2. Kva tyder dette namnet?
3. Kven har skrive bøkene
om Museguten Zakkarias?
4. Valdres-bandet
Zitherman spelte i
Storteltet på Rakfiskfestivalen. Kven er med i
bandet?
5. Kven vann fagjuryprisen
under rakfisktevlinga på
Norsk Rakfiskfestival i
år?
6. Kor mange einingar er
planlagt i Danebu
Panorama?
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7. Kva er tittelen på boka
som Ingeborg Solbrekken no arbeider med?
8. Kva har Bruflat sokn i
Etnedal tent seg rik på?
9. Kva er tittelen på boka
som Knut Lerhol og
Hallgrim Børhus Rogn
har gitt ut i haust?
10. Etter stormen ligg det
store mengder vindfall
over elva som renn
gjennom Hedalen. Kva
er namnet på elva?
11. Den 134 år gamle
prestegarden i Aurdal
vart nyleg seld. Kva var
kjøpesummen?

SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Griug, 2) Å vera tidleg oppe om morgonen, 3) Oddbjørg Bjerke, 4) Rune Glimsdal,
Gunnar Rotevatn Dahlen, Helge Løvoll og Simen Motrøen, 5) Røn Gard, 6) 127, fordelt på 100
leilegheiter og 27 hytter, 7) Jøden og jorden, 8) Sal av hyttetomter på Nordre Lenningen, 9)
Badstufolk, 10) Urula, 11) 4,1 millionar.

helgenstreken
eir helgen

Julemat

I følge statistikken er et
nå flere syke enn det er
innbyggere i landet.

frå Rein Valdresmat
- lokale varer frå Åbjør

• Pinnekjøtt
• Vossakorv
• Julesylte
B
• Lammerull

VINN BOKPREMIE

FINN BILDET
A

s:

C

Vi har klipt ut bilder fra
forskjellige sider i avisa, det kan
like gjerne være fra en annonse
som fra en reportasje. Finn
bildet, og skriv sidetallet hvor
det er fra, for eksempel
A side 11, B side 2 osv.
Send svaret på e-post til
redaksjonen@avisa-valdres.no
eller i vanlig post innen
15. januar til «Finn bildet»
Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes.

For bestilling:
ring eller send sms til
404 86 715 / 952 47 578
Krøssjordet 142, 2910 Aurdal.

ke, fenalår,
g lammeom har alt.

D

E

F

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Synnøve Tveiten Døvre, Fagernes

✂
Sav på FINN BILDET:

A side:

B side:

C side:

D side:

E side:

F side:

Navn: .......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse: ...............................................................................................................................................................................................................................................
E-post/Tlf.: ........................................................................................................................................................................................................................................
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Ungdom !
NO TIL DAGS

Alexander Juul
De Sarrazin
Alder: 17
Bosted: Røn
Skole: 	Første året på elektrolinja
ved Valdres vgs.
Å vokse opp i Valdres – hva har det betydd
for deg på godt og vondt?
Jeg bodde i Oslo før jeg flytta til Røn i 2017. Her
trives jeg godt – det er stille og rolig og fin natur.
Musikkinteressen min tok til for fullt etter at jeg
begynte å høre på Staut da jeg kom til Valdres,
forteller 17-åringen. Å bli kjent med låtskriveren
og tangenttraktøren i bandet, Ørnulf Juvkam
Dyve, gjennom Ung i Valdres, som Ørnulf er
daglig leder for, var derfor stor stas.
– Før jul i fjor fikk jeg være med i studioet hans
og spille inn «Bjelleklang». Han koret til og med,
forteller Alexander som nå er aktuell med en helt
egenskreven julelåt, som Caroline Eugenie
Synvis har produsert.
«Nå er det jul i Valdres» er navnet på julesangen, som er den sjuende singelen i rekka som
den musikkinteresserte unggutten har lagt ut på
strømmetjenesten Spotify under artistnavnet
Alexander Juul.
– Jeg ville at låten skulle handle om jula i
Valdres – det finnes ikke så mange låter om det
fra før. For meg må snø, julesanger og pepperkaker til for å få julestemning.
Hva opptar mest tid i livet ditt om dagen?
Skole, musikk, gaming og venner er nok det jeg
bruker aller mest tid på.
Hva er dine drømmer for framtida?
Jeg har et mål om å prøve å nå ut til hele Norge
med låtene mine. Nå jobber jeg med en russelåt,
som er det neste jeg skal gi ut. Jeg skal også spille
inn noen låter med Big Bang Valdres, som jeg har
blitt med i.
Ser du for deg ei framtid i Valdres?
Jeg ser i hvert fall for meg ei framtid på landet
– storbyen vil jeg ikke tilbake til.
Hva vil du trekke fram som gode og dårlige
sider ved Valdres?
Jeg synes det er positivt at det er god plass til å
drive med kjøretøy her. Sjøl kjører jeg lett
motorsykkel og fikser på en bil jeg skal ta i bruk
når jeg blir atten år. Dessuten er det fin natur her.
Noe negativt kommer jeg ikke på, annet enn at
jeg kanskje kunne ønske at det var noen flere
aktivitetstilbud.
Har du noen forbilder?
Det må bli Staut-vokalist Gaute Lein Ausrød.
Ingri Valen Egeland
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Vi trekker tre vinnere blant de med riktig løsning.
Send inn til Valdresmagasinet, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen 15. januar 2022
Husk å merke konvolutten «Kryssord Valdresmagasinet».
Du kan også sende løsningsordene på e-post til valdresmagasinet@avisa-valdres.no
Navn:

DATAUTTRYKK

FOLKEVISE

©Bulls

BIB.DEL

Kryssord 5
Vi har trukket følgende vinnere
blant de innsendte besvarelsene:
Kari Haglund Nordby, Hedalen
Morten Andresen, Oslo
Helge Edvardsen, Ulnes
De tre vinnerne får tilsendt
10 Flax-lodd hver.
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Valdres Eiendomskontor
- din lokale megler i over 40 år!

Vurderer du å selge eiendom?

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

Mange har fått oppfylt ønsket om egen hytte eller bolig i år, men det er fortsatt flere som drømmer om
sjarmerende hytter, trivelige boliger og idylliske småbruk. Tenker du å selge eiendom i vinter er det lurt å
starte nå. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, og vi gir deg gode råd om hvordan du bør gå fram.

Fredric
Bachér

Linn
Hamre

Oddny
Fystro

Anne
Stee

Tove
Berg

Synnøve
Hovde

Valdres Eiendomskontor - din lokale eiendomsmegler i Valdres i over 40 år!
Valdresmagasinet
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Bestill brosjyre
Bestill brosjyre
med forslag til
med forslag til
løsninger og
løsninger og
priser på
priser på
hedda.no
hedda.no

HEDDA
Ekte
Ekte julestemning
julestemning

Da vi utviklet HEDDA ville vi skape en moderne hytte med solid forankring
Da
vi utviklet
HEDDAnorske
ville vi skape
en moderne
med soliduttrykk
forankring
i vår
tradisjonsrike
byggeskikk.
Med hytte
sitt lavmælte
har
iHEDDA
vår tradisjonsrike
norske
byggeskikk.
Med
sitt
lavmælte
uttrykk
et intimt interiør, samtidig som de generøse vindusflatenehar
gir
HEDDA
ettil
intimt
interiør,
samtidig som de generøse vindusflatene gir
vidt utsyn
naturen
utenfor.
vidt utsyn til naturen utenfor.
Den lune hyttefølelsen gjør at HEDDA er den perfekt rammen for en
Den
lune hyttefølelsen
gjør
at HEDDA
er den
perfektogrammen
for fra
en
stemningsfull
og fredelig
julefeiring
– midt
i naturen
langt borte
stemningsfull
og fredelig julefeiring – midt i naturen og langt borte fra
hverdagen.
hverdagen.
Kom innom og opplev HEDDA på Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta,
Kom
innom
og for
opplev
HEDDA
på Norsk
Hyttesenteri Hedalen.
på Hellerudsletta,
eller ta
kontakt
et besøk
på vår
nye visningshytte
eller ta kontakt for et besøk på vår nye visningshytte i Hedalen.
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