


MIDTFJELLKOIA - ET PERFEKT TURMÅL FOR HELE FAMILIEN PÅ SJUSJØEN!
Midtfjellkoia på Sjusjøen ligger ca. 5 km innover Birkebeinerløypa fra Sjusjøen Langrennsarena, 
på Midtfjellet. Terrenget er stort sett flatt, noe som gjør dette til et perfekt turmål for hele 
familien, også de minste. I påsken er koia bemannet av Nes Røde Kors hver dag mellom 
kl. 10-16.00, og de kan by på ulike produkter som vafler, sjokolade, kald og varm drikke.
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 Foto: Sjusjøen Husky Tours

AKTIVITETER



LANGRENN Sjusjøen er flere år på rad kåret til Norges 
langrennssted #1, og mange mener 
Sjusjøen har verdens beste skiforhold. På 
Sjusjøen finner du 350 km med fantastiske 
oppkjørte skiløyper i snill natur.

visitsjusjoen.no
sjusjoen.com
skisporet.no

ALPINT Sjusjøen Skisenter ligger i et solvendt 
terreng og har nypreparerte løyper hver 
dag. Løypene har en høydeforskjell på 250 
meter, og lengste nedfart er 2,2 km lang, 
noe som gjør den perfekt for familier.
Egen gratis barnebakke!

sjusjoen-skisenter.no

KITING Visste du at Sjusjøen (Kroksjøen) er et av de 
beste stedene i verden for snøkiting?
Snøkiting passer for alle og man kan 
tilpasse aktiviteten etter ferdighet. På 
Sjusjøen arrangeres det kitekurs for de fra 
8 år og oppover hver dag i påskeferien.

kiteskolen.no

HUNDEKJØRING Sjusjøen Husky Tours arrangerer turer 
med hundespann i åpent og flott fjell-
terreng med start på Kroksjøen, 3 km 
videre innover fra Sjusjøen Sentrum over 
Storåsen. 7 kjøredager i påskeferien!

sjusjoenhuskytours.no

HESTERIDNING Mesna Islandshest Senter arrangerer 
ulike rideturer. Mang ulike ridetilbud som 
tilpasses til hver gruppe, om mulig.

mesna.no

KANEFART Opplev kanefart hos Mesna Islandshest 
Senter! Opplev den magiske vinterskogen 
fra en slede, trukket av sterke, dampende 
hester.

mesna.no

SNOWRAFTING Mesna Aktiviteter byr på spenning og 
snøsprut med snowrafting. I solide 
snowtubes suser du utfor akebakken. 
Snøscooteren står klar for å gi deg en 
fartsfylt og spennende tur opp igjen.

mesna.no

ISBADING Et herlig sjokk for kropp og sjel. Dette er en 
kald, men en utrolig morsom opplevelse!
Vi garanterer høy sikkerhet og en 
uforglemmelig opplevelse.

mesna.no
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OVERNATTING



RUSTAD HOTELL 
& FJELLSTUE

Et  hyggelig, lite familiehotell beliggende 
ved Sjusjøvannet. Vi tilbyr overnatting i 
hotell og hytter, både sommer og vinter.      
Kjent for god mat og flott beliggenhet!

rustadhotel.no

NOVASOL,
SJUSJØEN

Novasol sine utleiehytter på Sjusjøen  
ligger nydelig til rette for herlige ufor-
glemelige ferieopplevelser i fantastiske                  
naturomgivelser på fjellet.

novasol.no

LILLEHAMMER-
HYTTER

Lillehammerhytter tilbyr hytter til leie i 
ulike størrelser rundt om på Sjusjøen. 

lillehammerhytter.no

SJUSJØEN 
HYTTEUTLEIE

Forsterker opplevelsen med sine høy-
standard hytter og leiligheter. Her finner 
du harmoni og ro sammen med familien 
og/eller gode venner.

sjusjoen.no

SJUSJØTUNET
HYTTER OG CARAVAN

Tilbyr overnatting med campingvogn/
bobil og utleie av campinghytter på  
Sjusjøen hele året. Caravansenteret 
ligger rett ved langrennsarenaen.

sjusjotunet.no

MESNALI
LEIRSTED

Tilbyr overnatting til grupper og enkelt-
personer, både med full pensjon og som 
selvhushold / romutleie / hytteutleie/ 
camping. 140 senger. 

mesnali.no

PELLESTOVA
HOTELL

Gjestene på Pellestova Hotell skal ha det 
godt døgnet rundt, derfor har vi lagt vår 
sjel i rommene, og ikke minst sengene.

pellestova.no

MESNABAKKEN 
PENSJONAT

Her tilbys overnatting, servering,    
møte- festlokale og ulike natur-baserte 
aktiviteter. 41 sengeplasser.

mesna.no

STASJONEN 
LILLEHAMMER

Sentralt på Stasjonen i Lillehammer    
finner du vandrerhjem og hotell. Med 
buss til Sjusjøen rett utenfor døra er ikke 
fjellet langt unna. Også café/restaurant.

stasjonen.no
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SPISESTEDER



LÅVEN BAR Serverer lunsj og middag i  Sjusjøen sentrum                                  
(gamle Fjellheimen). Alle rettigheter.           
Afterski 8.4, 13.4, 14.4, 15.4 kl 15-18.00
Åpningstider 7.04 kl. 18-01, 8.04-16.04: kl. 12-01.00

laavenbar.no

RUSTAD HOTELL 
& FJELLSTUE

Serverer lunsjbuffet hver dag mellom           
kl. 13-14.00. 3 retters middag hver dag           
kl. 18.30. Må forhåndsbestilles!
Åpent hver dag mellom kl 09-23.00 i påsken

rustadhotel.no

SJUSJØTUNET          
HYTTER OG CARAVAN

Ligger rett ved Sjusjøen Langrennsarena,
bare et steinkast fra Birkebeinerløypa.       
Tilbyr pizza, pølser og hamburgere.
Åpningstider påsken:
man-ons  11-19, fre 11-20, lør 11-21, søn 11-18

sjusjotunet.no

HYGGA FJELLKRO Ligger på Ljøsheim, en ca. 12 km lang skitur 
fra Sjusjøen. Serverer vafler, kakao, suppe, 
pizza og annen middag.
Åpningstider i påskeuka: man-lør kl 11-20, søn kl. 11-18.
Puben er åpen fra skjærtorsdag-påskeaften kl. 20-01.00

hyggafjellkro.com

PELLESTOVA HOTELL Serverer alltid svært god mat med kortreiste 
råvarer. Har fjell-Norges beste vinkjeller 
med et stort utvalg viner av høy kvalitet fra 
verdens beste produsenter. 
Åpningstider påsken:
Kafé: alle dager  11-16, Restaurant: alle dager 18-21.30

pellestova.no

KAFÉ BJØRK Serverer lunsj og middag v/ Graaten i       
Sjusjøen sentrum.
Åpningstider: man-fre kl. 11-18, lør kl. 12-18, søn kl. 12-17

MATSTASJONEN Ligger langs Birkebeinerløypa i Sjusjøen 
sentrum. Serverer vafler, gulrotkake, kaffe, 
kakao og solbærtoddy. 
Åpningstider 7.4-16.4: kl. 11-16.00

MIDTFJELLKOIA Ligger langs Birkebeinerløypa på Midt-
fjellet. Serverer ulike produkter som vafler, 
sjokolade, kald og varm drikke.
Åpningstider i påsken: alle dager kl. 10-16.00
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RØMÅSSETRA
SETERKAFÉ

Servering av rømmegrøt, hjemmebakt 
kringle, vafler, kaffe og kakao.
Åpningstider 9-17.4 mellom kl. 11-17.00



08.04 Bama Langrennsfestival på Sjusjøen Langrennsarena. 
Sesongavslutning for alle mellom 8-16 år. Kl. 11.00

sjusjoenlangrennsarena.no

08.04 Sjusjøen Fri, start på Sjusjøen skisenter Natrudstilen, 
mål på Sjusjøen Langrennsarena. Fristil, 29 km. Kl. 11.00.

sjusjoenlangrennsarena.no

09.04 Gudstjeneste i Sjusjøen Fjellkirke ved Per Anders 
Nordengen, prest og foredragsholder. Kl. 11.00.

visitsjusjoen.no

09.04 Konsert med Ulf Storbekk og Rune Holme på Låven bar
Kl. 20-23.00. Billetter kjøpes i døren. Billettpris kr. 150,-

visitsjusjoen.no

10.04 Parkkurs, snowboard i Sjusjøen Skisenter, kl. 12.00 - 15.00. 
Påmelding: skiskole@sjusjoen-skisenter.no. Pris kr. 550,-

sjusjoen-skisenter.no

11.04 Parkkurs, ski i Sjusjøen Skisenter, kl. 12.00 - 15.00. 
Påmelding: skiskole@sjusjoen-skisenter.no. Pris kr. 550,-

sjusjoen-skisenter.no

11.04 «Påskelegender» i tekst og toner i Sjusjøen Fjellkirke.
Kl. 20.00. Inngang kr. 150,-

visitsjusjoen.no

11.04 Konsert - Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen på 
Låven Bar. Billetter kjøper du på Café Bjørk og Låven Bar. 
Billpris kr. 295,- Dørene åpner kl. 20.00.

visitsjusjoen.no

ARRANGEMENTER



12.04 Big jump Airhunter i Sjusjøen Skisenter.
Kl. 13.00

sjusjoen-skisenter.no

13.04 Gudstjeneste i Sjusjøen Fjellkirke ved Siri Sunde, sogneprest i 
Brøttum/Ringsaker. Kl. 11.00.

visitsjusjoen.no

13.04 Årsmøte i SOS (Sjusjøen og Omegn Skiforening) i plasthallen på  
Sjusjøen Langrennsarena. Kl. 10.00.

sjusjoen.com

13.04 Afterski
Låven Bar kl 15-18.00, Sjusjøtunet kl. 16-18.00

laavenbar.no 
sjusjotunet.no

13.04 Kveldsmesse i Sjusjøen Fjellkirke, ved Vegard Husby, prest og 
leder av arbeidet i Storsalen menighet i Oslo. Kl. 19.00.

visitsjusjoen.no

14.04 Gudstjeneste i Sjusjøen Fjellkirke biskop Solveig Fiske.
Kl. 11.00.

visitsjusjoen.no

14.04 Påskeskirenn  på Sjusjøen Langrennsarena i regi av Sjusjøen 
Vel. Kl. 12.00. Medaljer til de minste. Servering av pølser.

sjusjoenvel.no

14.04 Afterski på Låven Bar kl 15-18.00 
Dans etter tonene til Kjell Erik på Sjusjøtunet kl. 20-00.00.

laavenbar.no
sjusjotunet.no

15.04 Monsterbakken Opp i Birkebeinerbakken på Sjusjøen. Mål 
krefter mot selveste Martin Johnsrud Sundby. Kl. 12.00.
“Mini  Monsterbakken” - Aktivitetløype for de minste kl. 11.00.

saltdalshytta.no

15.04 Påskefamiliedag hos Mesnali Leirsted. Prøv forskjellige 
morsomme aktiviteter helt gratis. Salg av mat. Kl. 13-16.30.

mesnali.no

15.04 Gratis barnehopprenn i Sjusjøen Skisenter.
Kl. 13.00.

sjusjoen-skisenter.no

15.04 Afterski
Låven Bar kl 15-18.00, Sjusjøtunet kl. 16-18.00.

laavenbar.no
sjusjotunet.no

16.04 Soloppgangsmesse på Sjusjøfjellet ved Husby, Breivik og Nordal. 
Kl. 05.50!!

visitsjusjoen.no

16.04 Gudstjeneste i Sjusjøen Fjellkirke ved Nils Chr Lie, tidligere 
domprost i Hamar. Kl. 11.00.

visitsjusjoen.no

16.04 Vannskikonkurranse i Sjusjøen Skisenter.
Kl. 13.00. *Værforbehold..

sjusjoen-skisenter.no

Påske “Eggene som forsvant” - påskekrim for barn  på Maihaugen i 
Lillehammer. Let etter eggene. 11.-16.4 kl. 11.00-16.00.

maihaugen.no



SJUSJØEN
VI SETTER SPOR

TOMTER/HYTTER
TIL SALGS

Birkebeinerbakken

Sjusjøen
Visning av hytt er og hytt etomter i Birkebeinerbakken

Lørdag 15. april (påskeaft en) kl. 11.00-15.00

”Monsterbakken opp”
Påskeaft en kl. 12.00

Sett  av:

Påskeaft en

Marti n Johnsrud Sundby
har sin egen ”mini-versjon” av
Monsterbakken rett  ved den 
nybygde hytt a si på Sjusjøen.

I påsken 2016 utf ordret 350 stk. 
han i ti denes påskeskirenn for 
barn og voksne på Sjusjøen.

Påskeaft en utf ordrer han alle 
opp Monsterbakken igjen.

Tar du utf ordringen?

Mer info og påmelding:
www.saltdalshytt a.no

Kiwi
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Ta � l venstre inn Nordseterveien
Kjør ca. 1,5 km � l

Birkebeineren hy� efelt.

VELKOMMEN TIL FJELLS!

Mange spennende ak� viteter på Sjusjøen i påskeferien!
Følg med på: www.visitsjusjoen.no

4 helt spesielle hy� etomter 
kommer for salg påskea� en!

Vi bygger
drømmehy� a!
Opplev fl o� e utsiktstomter i Birkebeiner-         
bakken på Sjusjøen, hvor vi gjerne realiserer 
dine hy� eplaner. Vår selger Eirik Enge er � l 
stede ved tomteslippet. Ønsker du en visning i 
en av våre visningshy� er, ta kontakt!

For nærmere avtale kontakt: Eirik Enge, selger.
Mobil: 472 44 600 | www.saltdalshy� a.no

Det blir visning av tomtene lørdag 15. april
kl. 11-15.00. Tomtene legges ut for salg samme
dag kl. 18.00. ”Første mann � l mølla”. 
Prisen for tomtene vil ligge fra kr. 2,6-3,3 mill + 
omkostninger. 

Kontakt: Jan Tore Hemma, Almenningsbestyrer
Mobil: 911 68 396 | jth@b-a.no | b-a.no
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Tåke

POP
UP

Besøk vår designbutikk på Sjusjøen i påsken. 
Du finner oss i Philbygget i sentrum. 

Skjærtorsdag 
Langfredag 
Påskeaften
1. påskedag kl 12-18 ment.no



7 kjøredager i påsken!
Velkommen til fantastiske turer i påsken, 
både 6 og 15-km turer med pinnebrød-
steking utendørs eller i grillhytta etter tur.  
Og når fjellet er på sitt aller beste men 
skiføret på sitt kjipeste etter påske, kjører 
vi sålenge det er snø, ifjor var siste kjøre-
dag 16.mai! 

Se kjøredager og info på www.sjusjoenhuskytours.no
eller send e-post til ida@sjusjoenhuskytours.no. Book tur 
online eller bestill på epost og betal med kort. Vi holder til 
på Kroksjøen, 3km rett fram hovedveien fra sentrum. 
Tlf 94 84 62 70. 



FASTE, LAVE PRISER

Åpningstider påsken 2017:
Man-ons
Tor-fre

09.00 - 21.00

Lør
10.00 - 18.00
09.00 - 18.00

Søn-man 10.00 - 18.00

Butikksjef
Jørn Håkenstad
Kiwi Sjusjøen

Til info:
Vi bygger ut!

Nåværende drift t.o.m. januar 2018. 
Deretter videre drift i delvis ferdig nytt 

bygg. Hele prosjektet med nytt bygg for 
Kiwi og Sport1 vil være ferdig 

september 2018.

Velkommen til en hyggelig 
påskehandel på Kiwi Sjusjøen!



Vi ses på fjellet! 

Pellestova Hotell– toppen av Hafjell 

SKIELDORADO     HOTELL     RESTAURANT     VINKJELLER     KAFÈ     970 MOH     KONFERANSE  
Pellestova Hotell AS   /  tlf: 61 27 45 00   /    www.pellestova.no 

Velkommen til indrefileten i Øyerfjellet. 
Her kan dere nyte påskesolen på terras-
sen og noe godt i glasset. Pellestova er 
kjent som stedet der man nyter god 
mat og drikke. 

KAFÈ   åpent alle dager 
11.00– 16.00 
 
PEISESTOVA   åpent alle dager 
12.00– 17.00 
 
TERRASSEN   uteservering skjærtorsdag,  
langfredag, påskeaften og 1.påskedag 
 
RESTAURANT  åpent alle dager 
18.00– 21.30 Bestill bord- 

61 27 45 00 
Pellestova Hotell ønsker alle en riktig 

GOD PÅSKE! 



• Skreddersydd søm og 
solavskjerming

• Herskapelige gardiner
• Gardin- og møbelstoff
• Stoppede møbler i 

valgfritt stoff
• Puter og annet interiør
• Enestående tapeter
• Samarbeid med møbel-

tapetserer

Duette gardiner

Vi gjør det enkelt for deg
- Spar tid og få en helhetlig look!

Totalleverandør fra måltaking til montering!

Vi leverer tekstiler i alle prisklasser:
James Brindley • Bennetts Silks • Designers Guild Colefax & Fowler • Jane Churchill • CC Gardiner

• Manuel Canovas • GP&J Baker • ROMO • Casamance • Güell Lamadrid JAB • Chivasso/
Carlucci • Prestigious Textiles • Ashely Wilde • James Hare • Harlequin • Art of the Loom

InteriørSøm AS
Vibeche Landøy Hatlenes
Mælumslykkja 30, 2372 Brøttum
Tlf. 988 04 813
www.interiorsomas.no

25 % 
på alle varer 

i påsken!



festivalen
1.—30. JULI 2017

SOMMER I PRØYSEN
P R Ø Y S E N H U S E T  P R E S E N T E R E R

1.—30. JULI

Opplevelser og aktiviteter
Teaterforestilling for barn hver dag / Klatreløype / Dyr og gamle barneleker 
Allsang  / Omvisning i Prøysenstua / Vandring langs Præstvegen 
Snekker Andersen-verksted / Brakar og Joanna 

Konserter: 
Oslo-Filharmonien, Angelina Jordan, Ingrid Olava, DeLillos, Staut
www.proysenhuset.no



Angelina Jordan
U T E KO N S E R T  PÅ  P R Ø Y S E N H U S E T

fra Norske Talenter

Bestill billettene på 
Les mer proysenhuset.no

.no

21.juli 18:00

festivalen
1.—30. JULI 2017



Uvurderlig  
Våre håndplukkede meglere har erfaringen, kompetansen og 

verktøyene til å gjennomføre det beste eiendomssalget for din fritidsbolig.

Hege Mjølstad, tlf. 95 10 23 04 • Kristin D. Killi, tlf. 97 67 63 31 
Tlf. 61 26 63 60 • lillehammer@privatmegleren.no • Kirkegata 62, 2609 Lillehammer • www.privatmegleren.no



VI ER DER NÅR DU 
TRENGER OSS
  MER ENN 30 ÅRS ERFARING I BRANSJEN GIR KVALITET OG TRYGGHET

Vi graver din hyttetomt, og kan også formidle 
snekker, murer, rørlegger og elektriker.
Vi utfører alt innen graving, transport, 
sprenging og brøyting.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

GRAVING - TRANSPORT - SPRENGING

Tlf: 913 42 837 / 908 83 900
www.kvarberg-as.no



Vi er på
sporet av din
hyttedrøm.



SES VI PÅ SJUSJØEN 
TIL SOMMEREN?

Påmelding og mer info på: www.skisport.no/sommerskiskole

Rottefella logo.pdf   1   27.10.2016   13:22:13

På SKIsport Sommerskiskole får du:
• Instruksjon og trening på rulleski, styrke, intervall og hurtighet
• Fine løpeturer, fjellturer og naturopplevelser på Sjusjøen og omegn
• Hyggelig og sosialt samvær med trenere og andre ungdommer
• Gruppe- og individuelle konkurranser med fine premier, bl.a. Rottefella hill climb
• Bo på Rustad Hotell & Fjellstue med treningsterrenget rett utenfor døren
• Muligheter for terrengsykling og kajakk padling  
• Noen av våre trenere: Sondre Sundby, Anikken Gjerde Alnæs, 

Thea Krokan Murud og Petter Soleng Skindstad

SKIsport Sommerskiskole arrangeres for 32. gang

Uke 1: 23. juni–28. juni  • Uke 2: 29. juni–4. juli 
Alder: 11-17 år  •  Pris: 4700 kr

Velkommen til SKIsport Sommerskiskole 
i rolige og idylliske omgivelser påSjusjøen!
Følg SKIsport Sommerskiskole på Facebook.  
  
        Samarbeidspartnere:

Meld deg 
på nå!



Velkommen til Sjusjøen Café 
på Natrudstilen! 

- ”oppe hår dag”

Vi kan hver dag friste med:
Rikholdig lunsj-buffét • Ulike middags retter • Hjemmelaget mat • Fast food 

• Fersk hembaka kaku (brød) • Enkle kioskvarer • Noe dagligvarer 

954 45 632 • 971 52 180  • post@lucky-mat.net  • sjusjoencafe.no

Vi har catering og selskapslokaler
- ta kontakt!

Jan Arne
”Kokken”



tlf. 61 22 00 00
www.gaus.no    

Mesnali 
Sjusjøvegen 1256
Man - Fre 07 - 17
Lør 09 - 14

alt av 
byggevarer

VÆLKOMME!



www.arkitekturrom.no
Gabriele Maria Niedermeier
Dipl. Ing. Arkitekt FH
Kongsvegen    
     Ridabu / Hamar
+++ / +  +   +        
gabriele@arkitekturrom.no
Firma: KlangRom  

Har du det for trangt på hytten?
Syns du at planløsningen på hytten ikke er optimalt?

Planlegger du å bygge ny hytte og leter etter en arkitekt?

Jeg tilbyr 
- rådgivning, idèmyldring, inspirasjon og mulighetsstudier

- kreativitet til å se ulike løsningsmuligheter
- kunnskap i å utarbeide harmoniske bygg og omgivelser

- kompetanse i gjeldende reguleringsbestemmelser og lovverk
- tett dialog for å sikre at prosjektet blir utformet etter dine behov

- profesjonell bistand i hele prosessen fra kartlegging til planlegging
- utarbeidelse av -

SØKNADSTEGNINGER og SØKNAD
Himmelretninger, solens gang i de ulike årstider, horisont, topografi 
og vegetasjon rundt hytten - alle er viktige parametere som spiller 

inn, når vi sammen skal se på muligheter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale tlf + +    +  !

GOD PÅSKE!

www.arkitekturrom.no
profesjonell   effektiv   pålitelig

Din hytte er min lidenskap!



Feriehus og hytter i Norge og Europa
NOVASOL

Stor etterspørsel
etter norske utleiehytter!
Lei ut din hytte med NOVASOL 
- vi er her for deg.
Dine fordeler med utleie:
• Ekstra inntekter
• Gode forsikringsordninger
• Lokale rådgivere og servicekontor

Ta kontakt i dag!

novasol.no • novasol@novasol.no • 21 99 90 00



VED
KJØP NÅ!
...det lønner seg

Vi fører også gammeldags skigard!

Tel. 918 40 213 | www.fjellved-as.no







VI LEGGER GRUNNLAGET- 
DERE SKAPER MINNENE!

Ønsker du å vite mer om oss besøk vår nettside:
www.storasen.no

Tlf: 620 00 818    Vakttlf: 911 97 360
trondshag@gmail.com eller ellen.storasen@gmail.com

Vi tilbyr følgende tjenester:
Graving/tomtearbeid • Terrengbehandling/masseforflytting 

• Stikning og oppmålingstjenester • Rivningsarbeid • Drenering vann og avløp 
• Vegbygging og vedlikehold • Snøbrøytingstjenester • Transport 

• Mur- og betongarbeider (Tradisjonspeis) 

Gråstein - Skifer - Flisarbeid

Telefon 911 56 4 70

Tradisjonspeis



Da er Ringsaker stedet for deg! I det ombygde postbygget 
på torget i Brumunddal finner du Matfatet, som tilbyr kortreiste 
matopplevelser. Spis på stedet, eller kjøp med deg råvarer du 
kan briljere med på eget kjøkken hjemme eller på hytta. 
Brumunddal og Moelv kan også skilte med tradisjonsrike 
bakerier som frister med nystekte bakervarer, samt restauranter 
med god atmosfære og varierte menyer. Likeså finnes en rekke 
gjestfrie gårder rundt om i kommunen som mer enn gjerne åpner 
dørene for kulinariske opplevelser i autentiske og stilfulle 
rammer. Og har du det travelt på vei til fjells, kan du alltids 
stoppe innom Kiwi Harbyn i Næroset. Der har de like godt 
bygget et eget landhandleri i butikken som bare må oppleves!

I Ringsaker er det lett å la seg inspirere, enten du er matelsker, 
feinschmecker eller bare sulten. 

Glad i mat? 

Velkommen!

www.ringsaker.no 





Tømmerstock musikkfestival er i år lagt til St.Hans-helgen, og blir tidenes 
begivenhet for alle musikkinteresserte! På selveste St.Hans-aften fredag den 

23. juni blir det rock’n roll med legendariske Europe og TNT. Lørdag 24. juni er 
det publikumsmagnetene Admiral P og Kurt Nilsen som lager fest fra scenen.

Tømmerstock trekker publikum fra fjern og nær. Det rapporteres om gode 
forhåndssalg, så det kan være lurt å sikre seg festivalpass i god tid. 

Tømmerstock 
Musikkfestival 

Brumunddal
22.-24. juni 2017

NYHET FOR HYTTEFOLKET!
I år blir det busstransport t/r Sjusjøen-Brumunddal begge dagene. 

Disse bussavgangene vil bli annonsert på tommerstock.no og visitsjusjoen.no

TNT - foto; Petter Stene  |  Kurt Nilsen - foto: Johanna Siring  |  Admiral P - foto: Sebastian Ludvigsen



Leveres og oppføres av Mesnali Bygg og Blikkenslager as.
Vi har 5 modeller, men bygger selvfølgelig etter dine 

egne ønsker og tegninger.

Bygd av og med lokale håndverkere, trelast- og byggevareleverandører.
Oppført etter gamle og gode tømrertradisjoner                                                                                       

med dagens krav til isolasjon og tetthet for bindingsverkshytter.   

Oppført på isolerte beetongfundamenter med god isolasjon i 
gulv, vegger og tak.

Takkonstruksjoner levert etter nøye beregnede snølaster for vårt område. 

Takbelegg etter kundens ønske.
Nøye valgte kledninger utvendig og innvendig.

Oppført etter strenge krav til kvalitetskontroller og HMS dokumenter.

62 36 31 10 • 932 17 057   • ole.j@byggblikk.no



Lions Club Ringsaker Nord
Lions mål er å hjelpe andre mennesker

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lions Club Ringsaker Nord startet sin virksomhet den 6. mars 1984 og har medlemmer 
fra Brøttum, Lismarka, Åsmarka, Messenlia og Sjusjøen-traktene. Vi har møte annenhver 
onsdag i måneden på Sjusjøen Skisenter, utenom i sommerferien. 

Hovedinntektene til klubben kom tidligere fra seterstevnet Liv på Rømåssetra, men fra 
2016 arrangeres et nytt familiestevne – under navnet Lions Liv på Sjusjøen, nærmere 
bestemt på «Sjusjølunga». Datoen er søndag 30. juli. Det vil bli underholdning for store 
og små av ulike slag, aktiviteter for barn, forskjellige husflidsaktiviteter, flishøvling, 
snekring, musikkinnslag, konkurranser mm. Salg av mat, kaffe og mineralvann. 
Sett av denne dagen sammen med barna!

Hoveddelen av klubbens engasjement  skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for 
mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med barn 
og unge er et prioritert område, og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og 
aktiviteter.

Internasjonalt er Lions Club Ringsaker Nord prosjektleder for gjenoppbygging av en 
barneskole med 900 elever i Gwangwava i Zimbabwe. Klubben har også gjennom en 
fadderordning sørget for skolegang til 20 barn i dalen som ikke hadde råd til det.

E-post: lions.ringsaker.nord@gmail.com

Som et ekstra tiltak setter vi i vår i gang et lotteri hvor inntektene i sin helhet går til 
Stiftelsen Montebello-Senteret i Mesnali, en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter 

og deres pårørende. Midlene skal dekke utgiftene til renovering av et pasientrom.
Lotteriet starter i slutten av mars, og varer fram til 30.juli som er dagen for familie-
arrangementet  «Lions liv på Sjusjøen» . Ved å kjøpe lodder, er du med på å støtte 

Montebello, og har dessuten mulighet til å vinne mange fine gevinster.



Nygata 12, 2380 Brumunddal 
Åpent 10–17 (15). Gratis parkering!
romforrominterior.no

Følg oss!

RÅDGIVNING

BOLIG

HYTTE

NÆRINGSBYGG

GARDINER/SYSTUE

SOLSKJERMING

MØBLER

TEPPER

BELYSNING
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Ire  Tonning & Stryn  Muubs  Olof Nilson  Tisca  Lampefeber   Mulberry  
Konsthantverk  Ralph Lauren  Jane Churchill  Villa Nova  Colefax and Fowler 

Osborne & Little  Nya nordiska  Holmentex  Green Apple



Gråstein - Skifer - Flisarbeid

Telefon 911 56 4 70

Tradisjonspeis

GRÅSTEIN - SKIFER - FLISARBEID
ALT INNEN GRUNNMUR OG BETONG ARBEID

Med utgangspunkt i gammelt håndtverk 
lager vi peiser etter ditt ønske.

Kontakt oss for en uforpliktende prat i dag!



Opplev  

www.hamarregionen.no      @hamarregionenreiseliv     @hamarregionen

1.-30. juni: Prøysenfestivalen, Ringsaker
21. juli: Angelina Jordan, Prøysenhuset , Ringsaker
17.-19. august: Kønnbandfestivalen, Stange
5. august: TOTO, Tjuvholmen, Hamar
1.-2. september: Pultost- og akevittfestivalen, Løten

        VELKOMMEN TIL EN OPPLEVELSESRIK SOMMER I HAMARREGIONEN! 
10.-14. mai: Anjazz, Hamar
3.-4. juni: Stoppested verden, Hamar
9.-11. juni: Hamar Middelalderfestival, Hamar
16. juni-31. juli: Ambshow, Hamar & Ringsaker
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