
34 Visit Skeikampen

AKTIVITETER
visitskeikampen.novisitskeikampen.no

JUNI
• 12. juni Oppstart Stolpejakten! 60 stolper på Skeikampen
•  26. juni-1. juli Rideleir/dagrideleir, Stall Kankerud
•  25. juni kl. 11.00-15.00 St. Hans Marked m/husflid,         
 gjenbruk, kortreist mat m.m. v/Segalstad Seter cafe/bar
•  25. juni kl. 11.00-24.00 Åpen kafe på Segalstad Seter cafe/ 
 bar. Baren åpner på kvelden og Trubadur Knut spiller
•  29. juni-7. september kl. 11.00-13.00   
 Åpen kirke, Skei Fjellkirke

JULI
•  24.-31. juli Sommerutstilling på Myresetra kl. 11.00-17.00
•  30. juli Opplev Skeikampen • Multisportkonkurranse!

AUGUST
•  6. august kl. 11.00 Skeikampen Rundt, terrengløp for store  
 og små
• 12.-13. august Skeikampenfestivalen

SEPTEMBER
• 3. september kl. 10.00 Gausdalsdagen, Segalstad Bru 

OKTOBER
•  8. oktober kl. 11.00 Skeikampen Opp, motbakkeløp for   
 liten og stor
• 8. oktober kl. 10.00-15.00 Skeimessa • Handelsboder        
 og aktiviteter langs Segalstadsetervegen

Dette er billedkunstner Eva Willix sin tredje utstilling i 
det flotte fjøset på Myresetra. Setra ligger oppunder 

Skeikampen, forbi Skei Fjellkirke.

Til årets sommerutstilling har hun invitert med seg 
de to keramikerne Fredny Solem og Maj H. Klausen 

og glassblåser Ellen Larsson. Alle fire har sin 
arbeidsplass i Fabrikken, en kreativ samlokalisering 

på Lillehammer.

Tore Helseth synger og spiller på åpningen. 

Fjellglede Kaffebar & Interiør selger kaffe/te         
og sine utrolig gode kanelsnurrer under åpningen.

Velkommen til sommerutstilling
Myresetra på Skei, Gausdal åpning søndag 

24. juli kl.11.00

Av Åse Kari Gravråk

Denne restaurerte flotte steinbua er et perfekt turmål på 
sykkel eller til fots. Fra Skei følger du Peer Gyntvegen innover 
fra bommen 6 - 7 km før du tar til venstre mot Bennsjøen 
i Leikvamseterveien. Etter ca. 2 km ligger steinbua ved veien. 
Vil du nyte matpakka under tak kan du gå inn i hytta.

Steinbua ble satt opp først på 1800-tallet til bruk for snare-
fangst, jakt, fiske og som revirmarkering mot Ringebu/Fron. 
Spesielt snarefangst var en stor virksomhet. Den siste som drev 
fangst fra steinbua var Olaus Kolden på 1920-tallet. 
Han solgte fangsten sin til Gausdal Høyfjellshotell. 

Det er turløypekomiteen i Gausdal som har satt i stand steinbua 
til glede og nytte for fjellfolket.

God tur!God tur!

Ta sykkelturen til

STEINBUA

TURTURtipstips


