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Grillhytta ligger helt inntil 

Grindafjell løypelag sine 

løyper, en liten avstikker på ca 

2 km fra runden rundt Nordre 

Syndin i retning mot Helin og 

Grindatjernet. side 9

Markedsdagen 2020
Markedsdagen ble arrangert lørdag 11. juli på 

Syndinstøga. I år var det en litt annerledes vri på 

arrangementet. Peter Hatcher på Støga hadde invitert 

mange lokalmat-produsenter til å komme og presentere 

varene sine, og de kom. I tillegg til alle de kjente og kjære 

utstillerne, fant vi blant annet Tyinlam, Vikabråtost, 

Valdreshonning, Olestølen og Moahaugen spekemat. 

Side 10-11

Møte med veilaget Høyme – Strø
Lørdag 12. september hadde styret i Midtre Syndin 

Hytteeierforening et dialogmøte med veilaget. Dette har 

blitt en årlig foreteelse. Det er nyttig med dialog og 

utveksling av synspunkter. Side 12-13

Andre saker:  Leder side 3 | Ny telemast på Syndin, “Bålplassen” 

ryddet, Arrangementer - side 5 | Årsmelding 2020 - Side 7-8 |  

Røde Kors (HVSRK) side 16-17 | På tur i Valdres side 19

Inger Å. Hovengen

Hun er fotograf, og på 

markedsdagen hadde hun en 

egen salgsbod med utvalg av 

de flotte motivene hun 

fotograferer. Side 14
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Grillhytta ligger helt inntil Grindafjell 

løypelag sine løyper, en liten avstikker på ca 

2 km fra runden rundt Nordre Syndin i 

retning mot Helin og Grindatjernet. side 9



Valdres Eiendomskontor

- din lokale eiendomsmegler i Valdres i over 40 år!

Tlf: 61 36 66 33     E-post: valdres@aktiv.no
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Bli medlem i 
Midtre Syndin 
Hytteeierforening!
 Som medlem er du med 

på å påvirke utviklingen 

på Syndin.

 Som medlem er du med 

på å støtte arbeid for 

skiløyper, turstier og 

arrangementer for 

hyttefolket på Syndin.

 Medlemmer får aktuell 

informasjon på e-post 

gjennom året!

Er du ikke medlem? 

– bli medlem på 

www.syndinposten.no

LEDER
Du har nå tidenes første høstutgave av Syndinposten i hendene. Vi satser på å øke til 

2 utgaver av Syndinposten i året. 2020 har blitt et annerledes år. For de fleste av oss ble 

det ikke påskefeiring på Syndin. Men mange av oss har fått tatt igjen det tapte med fine 

vår-, sommer- og høstturer til Syndin. Vi håper at vi med Syndinposten kan få frem noe 

av det gode Syndin har å by på, og formidle noen av de gode opplevelsene vi kan ha på 

Syndin. Samtidig som vi vil vise frem aktiviteten i hytteeierforeningen, og hva styret har 

jobbet med. Annerledesåret 2020 gir oss også grunn til refleksjon. Hva er det som betyr 

noe, og hva ønsker vi å fylle tiden vår med? Syndin har mye godt å by på til alle årstider. 

Sommeren med fotturer, toppturer, sykkelturer, fjell og støler. Vinteren med skiturer i 

løyper og på toppturer utenfor løypenettet. For ikke å snakke om høsten med fine farger 

og stjernehimmel. Også våren med mye lys, hvite fjell og friske grønne farger. De er 

forskjellige ting som trekker oss til Syndin, men vi er mange som har blitt veldig glade i 

Syndin og fjellene rundt. Vi håper Syndinposten kan vise frem noe av dette og være til 

inspirasjon. Vi håper at vi til neste år også kan få til arrangement og samlinger som kan 

være til inspirasjon og nyttige for alle som bruker av tiden sin på Syndin. 

Vi ønsker dere en god jul, og mange gode opplevelser på Syndin i 2021!

Ole Johan Stokstad

Styreleder, Midtre Syndin Hytteeierforening.

NB!  Vi tar gjerne imot bidrag til Syndinposten og innspill til hva vi bør engasjere oss i.

Litt info:

Redaksjon: Tone Kristiansen og Ole Johan Stokstad

Annonseansvarlig: Jan Midthus

Layout/Design: Roy Arne Gundersen
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Vi ønsker deg velkommen til møtesplassen «I hjarta tå Valdres»!

Med ambisjoner om mest mulig lokale råvarer til høy kvalitet og en hjertevarm 

atmosfære, så ønsker vi at Syndinstøga skal være sted for alle.

Vi tilbyr:

-Kafe

-Dagligvarebutikk «Snarkjøp»

-Pub

-Selskapslokale

-Overnatting

-Catering

-Take Away

-Hytteservice

-Ved/Propan

-Sesongsarrangementer

-Konserter

I hjarta tå Valdres - syndinstoga.no

 www.syndinstoga.no

 post@syndinstoga.no

 Midtre Syndin 1, 2973 Ryfoss

 906 80 040 / 404 12 843

Åpningstider i Romjulen 
27.12.2020 - 03.01.2021

3. Juledag 11.00 - 18.00
28/12. 11.00 - 18.00
29/12. 11.00 - 18.00
30/12. 11.00 - 18.00
Nyttårsaften 11.00 - 16.00
*Nyttårsfeiring  med middag

19.00 - 02.00
31.12. Gila Pub 21:00 - 02:00
1.Nyttårsdag 13.00 - 18.00
2/1. 11.00 - 18.00
3/1. 11.00 - 18.00
*Påmelding gjøres til 
post@syndinstoga.no

Vi ønsker deg velkommen til møtesplassen 

«I hjarta tå Valdres»!
Med ambisjoner om mest mulig lokale råvarer til høy kvalitet og en 

hjertevarm atmosfære, så ønsker vi at Syndinstøga skal være sted for alle.

Vi tilbyr:
 Kafe

 Dagligvarebutikk «Snarkjøp»

 Pub

 Selskapslokale

 Overnatting

 Catering

 Take Away

 Hytteservice

 Ved/Propan

 Konserter

 Sesongsarrangementer



Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening

www.syndinposten.no

Gjennom mange år har medlemmene etterspurt bedre mobilforhold på Syndin. 

Samtidig som det har vært bekymring for at en mobilmast vil ødelegge landskapet. Nå 

har det blitt bedre dekning. Den omstridte telemasten ble heist på plass av et helikopter 

tidlig i september, og i midten av oktober ble masten satt i drift. Masten vil gi mye bedre 

mobilforhold for alle på Syndin, noe undertegnede kan skrive under på. Selv økte vi fra 

0-1 strek på telefonen til full dekning. Masten er ikke så stor og dominerende som 

mange fryktet. Du kan se den i bakkene rett opp for stølene på N. Gilen. 

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening
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Årsmøtet i 
Midtre Syndin Hytteeierforening 2020
På grunn av hytteforbud og Korona i påsken, ble årsmøtet i år flyttet til torsdag 23. juli. I 

tillegg til styret, var det 25-30 hytteeiere til stede på årsmøtet. Innkalling, regnskap og 

budsjett med godkjent. Vi ble oppfordret av årsmøtet til å bruke overskuddet på 8000,- 

kroner, og styret tar dette til etterretning. 

To styremedlemmer, Odd Einar Reseland og Jan Midthus, ble gjenvalgt som 

styremedlemmer for en ny periode. Hege Gry Solheim ble valgt som revisor, og 

valgkomiteen til neste årsmøte består av Hege Gry Solheim og Ole Johan Eilertsen. 

Av sakene som ble behandlet av årsmøtet var bl.a. vedtektsendringer som går ut på at 

tid for årsmøtet kan være forskjellig fra år til år. Det må ikke være i påsken som tidligere 

Styret ønsker også at saker som skal behandles på årsmøtet meldes inn på forhånd, og 

at området for foreningen omdefineres. Vedtektsendringene ble godkjent og vedtatt av 

årsmøtet.

En sak var forhåndsmeldt inn til styret før årsmøtet: Parkeringsplasser på vinteren. Det 

har vært en utfordring å finne parkeringsplasser i enkelte områder om vinteren, og det 

er behov for mer parkeringsplasser. Styret vil ta kontakt med Syndinstøga og veilaget for 

å drøfte dette videre (se egen sak). 

Veien og kostnader ble også diskutert, og styret tar med seg denne saken til møtet med 

Veilaget i September (se egen sak. se side 10).    forts. side 8

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening
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Årsmøtet i 
Midtre Syndin 
Hytteeierforening 2020
På grunn av pandemien og hytteforbud i påsken, 

ble årsmøtet i år flyttet til torsdag 23. juli. I tillegg 

til styret, var det 25-30 hytteeiere til stede på 

årsmøtet. Innkalling, regnskap og budsjett med 

godkjent. Vi ble oppfordret av årsmøtet til å bruke 

overskuddet på 8000,- kroner, og styret tar dette 

til etterretning. 

To styremedlemmer, Odd Einar Reseland og Jan 

Midthus, ble gjenvalgt som styremedlemmer for 

en ny periode. Hege Gry Solheim ble valgt som 

revisor, og valgkomiteen til neste årsmøte består 

av Hege Gry Solheim og Ole Johan Eilertsen. 

Av sakene som ble behandlet av årsmøtet var 

bl.a. vedtektsendringer som går ut på at tid for 

årsmøtet kan være forskjellig fra år til år. Det må 

ikke være i påsken som tidligere. Styret ønsker 

også at saker som skal behandles på årsmøtet 

meldes inn på forhånd, og at området for 

foreningen omdefineres. Vedtektsendringene ble 

godkjent og vedtatt av årsmøtet.

En sak var forhåndsmeldt inn til styret før 

årsmøtet: Parkeringsplasser på vinteren. Det har 

vært en utfordring å finne parkeringsplasser i 

enkelte områder om vinteren, og det er behov for 

mer parkeringsplasser. Styret vil ta kontakt med 

Syndinstøga og veilaget for å drøfte dette videre 

(se egen sak se side 12 - 13). 

Veien og kostnader ble også diskutert, og styret 

tar med seg denne saken til møtet med Veilaget i September (se egen sak. se side 12- 13). 

   

forts. side 8



Årsmøtet i Midtre Syndin 

Hytteeierforening 2020
Det ble stilt spørsmål om vårt medlemskap i 

Vestre Slidre Hytteforening. Styret mener Midtre 

Syndin Hytteeierforening absolutt har glede av dette 

medlemskapet, særlig i spørsmål om kommuneplan 

og andre store avgjørelser. I slike store saker er det 

Vestre Slidre Hytteeierforening som er 

høringsinstans, og de mindre foreningene kan 

melde inn synspunkter dit så de har en viss 

innflytelse når viktige avgjørelser skal tas.

Det er et ønske fra årsmøtet at ordføreren inviteres 

til neste årsmøte. Styret vil jobbe for å få til dette. 

Styret er også opptatt av å få flere medlemmer. Vi 

oppfordrer alle til å verve flere medlemmer.

Andre ting som ble diskutert var løyper og løypelag 

samt pukk i veien og punkteringer. Styret skal ha et 

møte med veilaget i september og vil ta opp dette 

med pukk og punkteringer der. (se egen sak)

Det var også et ønske fra årsmøtet at veikartet nede 

ved bommen oppgraderes. Bøastølveien står på 

kartet, men der er det satt opp en egen bom. Veien 

inn til Bøastølen bør derfor ikke stå som en del av 

veisystemet.

Etter årsmøtet ble det felles middag med hytteeiere 

fra Kvislasyndin hytteforening som hadde årsmøte i 

sin forening samme dag. Vi var ca. 45 personer 

samlet til middag på Støga. Det ble servert en 

oksegryte med brød og ris til, og deilig frisk panna 

cotta til dessert. Syndinposten var til stede på 

middagen. Det ble et svært hyggelig lag med 

utveksling av tanker, erfaringer og opplevelser med 

andre hytteeiere. 

Årsmøtet i Midtre Syndin Hytteeierforening 2020
Det ble stilt spørsmål om vårt medlemskap i Vestre Slidre Hytteforening. Styret mener 

Midtre Syndin Hytteeierforening absolutt har glede av dette medlemskapet, særlig i 

spørsmål om kommuneplan og andre store avgjørelser. I slike store saker er det Vestre 

Slidre Hytteeierforening som er høringsinstans, og de mindre foreningene kan melde inn 

synspunkter dit så de har en viss innflytelse når viktige avgjørelser skal tas.

Det er et ønske fra årsmøtet at ordføreren inviteres til neste årsmøte. Styret vil jobbe for 

å få til dette. 

Styret er også opptatt av å få flere medlemmer. Vi oppfordrer alle til å verve flere 

medlemmer.

Andre ting som ble diskutert var løyper og løypelag samt pukk i veien og punkteringer. 

Styret skal ha et møte med veilaget i september og vil ta opp dette med pukk og 

punkteringer der. (Se egen sak)

Det var også et ønske fra årsmøtet at veikartet nede ved bommen oppgraderes. 

Bøastølveien står på kartet, men der er det satt opp en egen bom. Veien inn til 

Bøastølen bør derfor ikke stå som en del av veisystemet.

Etter årsmøtet ble det felles middag med hytteeiere fra Kvislasyndin hytteforening som 

hadde årsmøte i sin forening samme dag. Vi var ca. 45 personer samlet til middag på 

Støga. Det ble servert en oksegryte med brød og ris til, og deilig frisk panna cotta til 

dessert. Syndinposten var til stede på middagen. Det ble et svært hyggelig lag med 

utveksling av tanker, erfaringer og opplevelser med andre hytteeiere. 

www.syndinposten.no

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening
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Grindafjell løypelag lager fine skiløyperSkitur med Grindadn i bakgrunnen Skriv gjerne i hytteboka

Grillhytta er en fin avstikker 

på 2 km fra runden rundt Nordre Syndin.

www.syndinposten.no

Turbeskrivelse: 
Skitur til Grillhytta 
ved Helinvegen
Et fint mål for en eller flere skiturer til 

vinteren kan være Grillhytta ved 

Helinvegen. 

For rett ved Helinvegen har Ellingbø, Thune 

og Helin Vestside Grunneigarlag satt opp ei 

Grillhytte. Helinvegen er ikke vinterbrøyta 

forbi grillhytta, så den er midt i 

vinterparadiset. Grillhytta ligger helt inntil 

Grindafjell løypelag sine løyper, en liten 

avstikker på ca 2 km fra runden rundt 

Nordre Syndin i retning mot Helin og 

Grindatjernet. Grillhytta er ulåst og til fri 

benyttelse. Det koster 50,- kr for bruk og 

ved, som betales til grunneierlaget på Vipps. 

Informasjon om betaling henger i grillhytta. 

Grillhytta er et flott turmål som egner seg 

fint de dagene det ikke frister å gå på 

topptur. 

Syndinposten anbefaler en tur til grillhytta, 

og oppfordrer alle til å forlate den minst like 

ryddig og fin som da dere kom. Og husk å 

vipps penger for bruk og ved!

Turbeskrivelse: 
Skitur til Grillhytta ved Helinvegen
Et fint mål for en eller flere skiturer til vinteren kan være Grillhytta ved 

Helinvegen. 

For rett ved Helinvegen har Ellingbø, Thune og Helin Vestside Grunneigarlag satt opp ei 

Grillhytte. Helinvegen er ikke vinterbrøyta forbi grillhytta, så den er midt i 

vinterparadiset. Grillhytta ligger helt inntil Grindafjell løypelag sine løyper, en liten 

avstikker på ca 2 km fra runden rundt Nordre Syndin i retning mot Helin og 

Grindatjernet. Grillhytta er ulåst og til fri benyttelse. Det koster 50,- kr for bruk og ved, 

som betales til grunneierlaget på Vipps. 

Informasjon om betaling henger i grillhytta. Grillhytta er et flott turmål som egner seg 

fint de dagene det ikke frister å gå på topptur. 

Syndinposten anbefaler en tur til grillhytta, og oppfordrer alle til å forlate den minst like 

ryddig og fin som da dere kom. Og husk å vipps penger for bruk og ved!

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening
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MARKEDSDAGEN 2020
Markedsdagen ble arrangert lørdag 11. juli på 

Syndinstøga. I år var det en litt annerledes vri 

på arrangementet. 

Peter Hatcher på Støga hadde invitert mange 

lokalmat-produsenter til å komme og 

presentere varene sine. I tillegg til alle de 

kjente og kjære utstillerne, fant vi blant annet 

Tyinlam, Vikabråtost, Valdreshonning, 

Olestølen og Moahaugen spekemat.  Det var 

smaksprøver hos de fleste. Hos Tyinlam fikk vi 

smake nystekt lam med tyttebær yougert, en 

litt uvant kombinasjon som smakte veldig 

godt. Olestølen presenterte oster laget av 

geitemelk, geitemelk-yougert og mye annet 

godt, samt vakre valdreskrus i keramikk. 

Syndinposten gikk en runde på markeds-

dagen, og fant både Reidar Haugen med 

kjerringforlengerne sine, strikkeprodukter, tre- 

og neverarbeid og vakre slirekniver. 

 

Inger A. Hovengen

Populære varer og smaksprøver fra Moahaugen gard

Mye god ost med mer fra Olestølen
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Rekordstort oppmøte på markedsdagen

Inger A. Hovengen hadde stilt ut vakre fotografier fra 

nærområdet, og Røde Kors var til stede for å presentere 

det de driver med.

At det var mange lokalmatprodusenter til stede var 

tydelig svært populært, for folk kom til markeds-dagen 

fra fjern og nær. Det har aldri vært så mange til stede på 

markedsdagen før!  Mats Hålien spilt torader så det ble 

skikkelig markedsstemning. Så kom det flotte hester 

oppover bakken, og de som ville kunne betale for å ri en 

runde. Dette var svært ettertraktet. Vaffeljernet gikk for 

fullt på Støga, og køen av vaffelsultne gjester strakte seg 

gjennom hele Støga. De fleste av matprodusentene 

solgte det meste av varene de hadde med seg, og vi 

håper dette gir mersmak så de kommer tilbake neste år. 

Dette var skikkelig moro. Vi gleder oss til neste 

markedsdag allerede



MØTE MED VEILAGET HØYME – STRØ.
Lørdag 12. september hadde styret i Midtre Syndin Hytteeierforening et dialog-

møte med veilaget. Dette har blitt en årlig foreteelse. Det er nyttig med dialog og 

utveksling av synspunkter. På møtet ble følgende saker drøftet og informert om:

Årskort:

Som en prøveordning gjelder årskortet for begge bomveiene (Kvislavegen-Hovda og 

Høyme-Strø). Om ordningen fortsetter, har med økonomi å gjøre. Styret i MSH vil bli 

orientert om ordningen fortsetter, og vil selvsagt bringe denne informasjonen videre til 

dere medlemmer. Dersom ordningen ikke blir forlenget, må folk løse billett i hver bom.

Ny kontrakt på brøyting:

Veilaget har inngått en ny 5-årig brøytekontrakt med Kai Arne Tørstad. Kai Arne Tørstad 

er godt kjent i området og yter god service. Han kan kontaktes på tlf. 918 18 844 for 

bestilling av brøyting. Veilaget oppfordrer folk til å bruke Kai Arne Tørstad til brøyting. 

Veilaget har tatt inn nye punkt i kontrakten som sier det skal legges snø-broer i veien der 

skiløyper krysser vei. Det skal ikke brøytes snø over skiløypene, og brøytestikkene langs 

veien skal være i bambus av miljøhensyn. Veilaget vurderer om det kan være reflekser 

på de nye brøytestikkene slik at de synes bedre om kvelden. 

www.syndinposten.no

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening
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MØTE MED VEILAGET HØYME – STRØ.
Informasjon om veien

På grunn av mange negative og ufine kommentarer, vil veilaget ikke lenger legge ut 

informasjon om veien på Facebooksiden "Vi som har hytte på Syndin". Veilaget vil 

isteden lage en egen nettside uten kommentarfelt der folk kan gå inn og finne 

informasjon om veien og veiforholdene.

Grusing av veien

På grunn av vårløsningen som gjør veien våt og svak, er det nødvending å ha på grov 

grus for i det hele tatt å kunne kjøre på veien om våren. Veilaget har opplevd mye kritikk 

angående grusing av veien, og de tar alle klagene på grus og punkteringer til 

etterretning. Neste vår vil Veilaget ikke legge grov pukk på veien. Veien blir heller stengt 

for opptørking i perioder i vårløsningen. På denne måten får veilaget reparert veien 

ordentlig med masseutskifting av veien om våren. 

Parkering i vinterhalvåret:

Dette ble tatt opp med veilaget etter ønske fra årsmøtet i MSH. Veilaget sier også at de 

som trenger parkering fordi de ikke kan parkere på egen grunn, kan ta kontakt med 

grunneier for å få til en avtale om parkering på grunneiers private grunn. Styret har 

samtaler med Syndinstøga og veilaget. Samtalene er konstruktive, og det ser ut til at det 

kan bli en god løsning på problemet til denne vinteren.  

Parkeringsplassen borte på jordet vil fortsatt bli brøytet fra vinterferien og til og med 

påsken. Fra Syndinstøga til Lostøl er det parkeringsplasser langs veien.

Det er ikke ønskelig med parkering langs veien (utenom etablerte parkeringsplasser) 

fordi det gjør det vanskeligere å brøyte. Fjellstyret har laget parkering på plassen ved 

stranda på Pyttingen. Den plassen blir også brøytet om vinteren. Utvidelse av 

snuplassen for brøytebilene er også aktuelt for å få til bedre parkeringsforhold om 

vinteren.

Bomsystemet:

Selve bomsystemet (ikke betalingsautomaten) kollapser, og Veistyret må bestille et nytt 

(armene på bommen). Det er egentlig et krav at hvis strømmen blir borte, må det være 

et system som gjør at bommen står åpen hele tiden av sikkerhetshensyn. Det kan ikke 

bommen vi har nå gjøre.

Syndinposten
-utgitt av Midtre Syndin Hytteeierforening
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INGER Å. HOVENGEN
En av utstillerne vi traff på Markedsdagen i år er Inger Å. Hovengen. 

Hun er fotograf, og på markedsdagen hadde hun en egen salgsbod 

med utvalg av de flotte motivene hun fotograferer. 

Syndinposten slo av en prat med Inger, og hun forteller at hun er født og oppvokst i 

Vestre Slidre. Hele livet har hun hatt Syndin som sin favorittplass som hun alltid har 

vent tilbake til. Syndinposten lar Inger fortelle litt om seg selv:

"Interessen for foto kom tidlig - fra jeg brukte foreldrene mine sitt kamera til jeg fikk 

mitt første kamera i konfirmasjonspresang. Senere har det blitt litt mer avansert og 

interessen har vel gått litt i bølger.  

For noen år siden ble jeg igjen "bergtatt" av foto, og har lagt min elsk på dyr og 

landskap. Jeg har alltid vært godt over gjennomsnittet glad i dyr - som liten kunne jeg 

sovne i sauefjøset heime på garden. Nå er det hund som er husdyret mitt - ei lita 

dvergschnausertispe med navn Champis.  

Det er mest spennende å fotografere ville dyr, som moskus, bjørn, ulv, jerv, rein, elg, 

rådyr, rev.  Det har blitt noen moskusturer til Dovre. Bjørn, ulv og jerv finner jeg djupt 

inne i de finske skoger på grensa til Russland.  Men jeg vil ikke ha ulv der det er husdyr 

som beiter. 

Valdres og Norge har jo mengder av flotte dyr i naturen så det er bare å holde øya 

oppe, ha tålmodighet og nyte stunda. Og alle de flotte husdyra våres - alt fra kyr og sau 

til hund og katt er flotte motiver. 

Fotografering er først og fremst min egen glede, og ikke minst terapi etter at jeg mista 

ene sønnen min for snaut to år siden. Men jeg blir veldig glad når noen vil ha bildene 

mine på veggen, eller ei pute i sofaen."

Bildene til Inger kan du se inne på Syndistoga, og bildene er til salgs. Ta også gjerne en 

titt på Facebook-sida: Ingers foto. Ønsker du å kjøpe ett eller flere av Ingers bilder, kan 

du kontakte henne på telefon +47 9111 6161.

www.syndinposten.no
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INGER Å. HOVENGEN
En av utstillerne vi traff på Markedsdagen i år er Inger Å. Hovengen. 

Hun er fotograf, og på markedsdagen hadde hun en egen salgsbod 

med utvalg av de flotte motivene hun fotograferer. 

Syndinposten slo av en prat med Inger, og hun forteller at 

hun er født og oppvokst i Vestre Slidre. Hele livet har hun 

hatt Syndin som sin favorittplass som hun alltid har vendt 

tilbake til. Syndinposten lar Inger fortelle litt om seg selv:

"Interessen for foto kom tidlig - fra jeg brukte foreldrene 

mine sitt kamera til jeg fikk mitt første kamera i 

konfirmasjonspresang. Senere har det blitt litt mer avansert 

og interessen har vel gått litt i bølger.  

For noen år siden ble jeg igjen "bergtatt" av foto, og har lagt 

min elsk på dyr og landskap. Jeg har alltid vært godt over 

gjennomsnittet glad i dyr - som liten kunne jeg sovne i 

sauefjøset heime på garden. Nå er det hund som er 

husdyret mitt - ei lita dvergschnausertispe med navn 

Champis.  

Det er mest spennende å fotografere ville dyr, som moskus, 

bjørn, ulv, jerv, rein, elg, rådyr, rev.  Det har blitt noen 

moskusturer til Dovre. Bjørn, ulv og jerv finner jeg djupt inne 

i de finske skoger på grensa til Russland.  Men jeg vil ikke ha 

ulv der det er husdyr som beiter. 

Valdres og Norge har jo mengder av flotte dyr i naturen så 

det er bare å holde øya åpne, ha tålmodighet og nyte 

stunda. Og alle de flotte husdyra våres - alt fra kyr og sau til 

hund og katt er flotte motiver. 

Fotografering er først og fremst min egen glede, og ikke 

minst terapi etter at jeg mista ene sønnen min for snaut to 

år siden. Men jeg blir veldig glad når noen vil ha bildene 

mine på veggen, eller ei pute i sofaen."

Bildene til Inger kan du se inne på Syndistoga, og bildene er til salgs. Ta også gjerne en 

titt på Facebook-sida: Ingers foto. Ønsker du å kjøpe ett eller flere av Ingers bilder, kan 

du kontakte henne på telefon +47 9111 6161.

Fra Markedsdagen: Inger A. Hovengen stilte ut 

vakre fotografier fra nærområdet



Andres kan hjelpe 
 Jeg har lastebil med kran

 Gravemaskin

 Traktor

 Snøskutertjeneste

 Bortkjøring av kvist
og kvast

Ring 952 43 770
så hjelper jeg deg !

Andres 

FARTSGRENSER.
Har dere lagt merke til disse nye skiltene som har kommet 

opp langs veien? 

Dette er nye lokale fartsgrenser for området. Flere har 

ønsket seg fartsgrenser på stølsveiene, og nå har de altså 

kommet. 

Fartsgrense 60 gjelder fra bommen og opp til Syndinstøga. 

Fartsgrense 40 gjelder fra Syndinstøga og videre sørover mot 

Lostøl, samt videre innover helt til Strø. Skilt står ved Lostøl på 

vei mot Syndinstøga, og dette gjelder for hele området. Det er 

bestilt ett nytt skilt som skal stå nede ved Pyttingen, og kanskje 

ett som skal stå ved Syndinstøga. 

Styret i Midtre Syndin hytteeierforening takker veistyret for veien 

Høyme-Strø for å ha satt opp skilt med fartsgrenser langs veien. 

Vi oppfordrer alle som ferdes på stølsveiene i vårt område om å 

respektere skiltene og avpasse farten i henhold til det som er 

bestemt. Da kan både folk, syklister og dyr ferdes tryggere langs veien.
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PRESENTASJON AV HØRE VESTRE SLIDRE 
RØDE KORS (HVSRK)
Styret i Midtre Syndin hytteeierforening (MSH) hadde i sommer et møte med Høre 

Vestre Slidre Røde Kors (HVSRK). Tema for møtet var et ønske om mer felles samarbeid 

mellom oss som hytteeiere og Røde Kors. Fra Høre Røde Kors møtte administrativ 

leder Knut Magnus Børve, operativ leder Ove Rosenlund og styreleder Ola Bakke. 

Samarbeid med Røde Kors er ikke noe nytt for styret i MSH. Vi hadde tidligere et 

samarbeid for å starte opp igjen Syndinrennet, skirennet som arrangeres på 

påskeaften. Høre Vestre Slidre Røde Kors overtok ansvaret for rennet for noen år 

siden, og de lover at det vil bli avholdt i påsken så fremt det er nok snø, og det ikke er 

Korona.

I møtet fikk vi høre at oppdragene til Høre Vestre Slidre Røde Kors øker også i vårt 

område på Syndin. De er med i en vaktordning for akutt-oppdrag i hele området. Det 

kan derfor være dem som kommer når vi ringer 113 på Syndin. 

De fleste oppdragene på Syndin er i skiløypene på vinteren, men det er også andre 

skader, hjerteinfarkt og leteaksjoner etter folk på tur. På sommeren er det flest 

oppdrag rundt Beitostølen og Vaset, men HVSRK kan også bli kalt ut til oppdrag i 

Jotunheimen. De har kort responstid ved akutte oppdrag. Kravet til responstid er 30 

minutter, men HVSRK klarer å respondere raskere enn dette. Med ferdig smurt niste i 

fryseren er de alltid klare for å bli utkalt på kort varsel.
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PRESENTASJON AV HØRE VESTRE SLIDRE 
RØDE KORS (HVSRK)
Styret i Midtre Syndin hytteeierforening (MSH) hadde i sommer et møte med Høre 

Vestre Slidre Røde Kors (HVSRK). Tema for møtet var et ønske om mer felles samarbeid 

mellom oss som hytteeiere og Røde Kors. Fra Høre Røde Kors møtte administrativ 

leder Knut Magnus Børve, operativ leder Ove Rosenlund og styreleder Ola Bakke. 

Samarbeid med Røde Kors er ikke noe nytt for styret i MSH. Vi hadde tidligere et 

samarbeid for å starte opp igjen Syndinrennet, skirennet som arrangeres på 

påskeaften. Høre Vestre Slidre Røde Kors overtok ansvaret for rennet for noen år 

siden, og de lover at det vil bli avholdt i påsken så fremt det er nok snø, og det ikke er 

restriksjoner på grunn av pandemien.

I møtet fikk vi høre at oppdragene til Høre Vestre Slidre Røde Kors øker også i vårt 

område på Syndin. De er med i en vaktordning for akutt-oppdrag i hele området. Det 

kan derfor være dem som kommer når vi ringer 113 på Syndin. 

De fleste oppdragene på Syndin er i skiløypene på vinteren, men det er også andre 

skader, hjerteinfarkt og leteaksjoner etter folk på tur. På sommeren er det flest 

oppdrag rundt Beitostølen og Vaset, men HVSRK kan også bli kalt ut til oppdrag i 

Jotunheimen. 

 



PRESENTASJON AV HØRE VESTRE 
SLIDRE RØDE KORS (HVSRK)

De har kort responstid ved akutte oppdrag. Kravet 

til responstid er 30 minutter, men HVSRK klarer å 

respondere raskere enn dette. Med ferdig smurt 

niste i fryseren er de alltid klare for å bli utkalt på 

kort varsel.

Økonomi er et sentralt spørsmål i alle frivillige 

organisasjoner. Det koster å drive, det koster å 

kjøpe inn utstyr. Høre Vestre Slidre har nylig 

investert i en vannskuter som kan frakte skadde 

på vann. Den kan fraktes til alle vann på en ATV. 

Kjekt for oss dersom noen skulle trenge hjelp på 

andre siden av et vann.

En viktig inntektskilde for HVSRK er 

panteordningen de har ved Syndinstøga. Du har sikkert sett den, containeren for 

panteflasker ved Støga merket med Røde Kors. Legger du panteflaskene dine her, gir 

du samtidig et bidrag til Høre Vestre Slidre Røde Kors. Syndin er foreløpig best i 

klassen når det gjelder panting, men pass på, Knippeset puster oss i nakken. Styret i 

MSH oppfordrer alle som har mulighet til å gi panteflaskene sine til Røde Kors. Da 

slipper du å dra på de i bilen hjem, og Røde Kors får sårt tiltrengte inntekter.

For å støtte opp om vårt lokale Røde Kors, oppfordrer vi også til å tegne deg som 

støttemedlem til Høre Vestre Slidre Røde Kors. Støttemedlemskap koster 300,- pr. år 

pr. person, 600,-, pr. år for en familie og 150,- pr. år for barn. Tegner du deg som 

medlem, husk å velge Høre / Vestre Slidre Røde kors som lokalforening.

Du kan også gi økonomisk støtte i form av frivillige bidrag, som brukes til støtte for 

scooterkjøring etc. Røde Kors bruker snøscooter til å planlegge ruter og til å gjøre seg 

kjent i området, og dette må vi hytteeiere ha forståelse for. Røde Kors kjører ikke 

scootere for moro skyld, og det er til vår fordel at de kommer raskt fram den dagen vi 

trenger deres bistand.  Det kan også hende de må krysse en skiløype eller to når de er 

ute på oppdrag fordi de må kjøre korteste vei for å komme fortest mulig fram. 

Høre vestre Slidre har en egen Facebook-side. Følg den gjerne. Der legges det ut nyttig 

informasjon.

Styret i Midtre Syndin Hytteeierforening ser fram til et godt samarbeid med Røde Kors. 

Vi planlegger å arrangere nye kurs i førstehjelp. Der kan vi få gode råd fra Røde Kors 

om hva man skal gjøre hvis ulykken først er ute. Meld gjerne inn ønsker tema for slike 

kurs til styret. www.syndinposten.no
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Vi er din lokale total leverandør 

innenfor hyttebygging og restaurering 

til konkurransedyktige priser. 
 
 Vi hjelper deg med å finne den 

perfekte tomt

 Vi tegner, produserer og bygger, 

innenfor dine ønsker og budsjett.

 Vi hjelper deg med alle valg og 

smarte løsninger

 Vi bygger nøkkelferdig med alt

 Vi tegner og skreddersyr kjøkken, 

soverom, garderober osv……..          

alt fra vårt eget møbelverksted.

Hos Tveitabru finnes ingen 

begrensninger, kun spennende 

løsninger.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig      

prat og et uforpliktende tilbud.

post@tveitabru.no

 Terje Kjøs   95 21 58 85

 Odd Magne Grythe  95 88 87 66

 Eirik W. Lothe   90 53 05 36

På tur i Valdres!
Julia og Morten Helgesen som driver Glittertind forlag har akkurat kommet med en ny 

utgave av På tur i Valdres. Mange av oss har blitt veldig glade i den forrige utgaven med 

fine og oversiktlige turbeskrivelser og mange inspirerende bilder. Denne gangen har det 

blitt to bind, et bind for øst og et bind for vest. Delingen mellom de to bindene følger i 

hovedsak Fv51 fra Gol i sør til Gjendeosen i nord, med noen unntak (unntakene er 

hovedsakelig rundt Fagernes og Beitostølen). Turområdene nærmest Syndin omtales i 

På tur i Valdres Vest, men begge bindene hører naturlig hjemme i bokhylla på hytta. 

I den forrige utgaven var turene sortert etter kommuner, men nå er de sortert etter 

fjellområde. Bøkene er veldig oversiktlig, inspirerende og fine! De fås kjøpt på 

Syndinstøga, mange andre steder i Valdres og på www.glittertindforlag.no 

I fjor ga Glittertind forlag ut ny utgave av Norges fjelltopper over 2 000 meter i to bind, 

også det er et grundig og fantastisk oppslagsverk. Vil du holde orden på hvilke topper 

du har besøkt, kan du registrere turene og toppene dine www.peakbook.org  Et nettsted 

drevet av Morten Helgesen med flere. Årets julegavetips er bøkene På tur i Valdres!
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Inspirasjon skap Eskedal Flytende trapp 

Vi er din lokale total leverandør 

innenfor hyttebygging og 

restaurering til 

konkurransedyktige priser. 
 
 Vi hjelper deg med å finne den 

perfekte tomt

 Vi tegner, produserer og bygger, 

innenfor dine ønsker og budsjett.

 Vi hjelper deg med alle valg og 

smarte løsninger

 Vi bygger nøkkelferdig med alt

 Vi tegner og skreddersyr 

kjøkken, soverom, garderober 

osv. . . .    alt fra vårt eget 

møbelverksted.

Hos Tveitabru finnes ingen 

begrensninger, kun spennende 

løsninger.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig      

prat og et uforpliktende tilbud.

post@tveitabru.no

 Terje Kjøs   95 21 58 85

 Odd Magne Grythe  95 88 87 66

 Eirik W. Lothe   90 53 05 36

Vi er din lokale total leverandør 

innenfor hyttebygging og 

restaurering til 

konkurransedyktige priser. 
 
 Vi hjelper deg med å finne den 

perfekte tomt

 Vi tegner, produserer og bygger, 

innenfor dine ønsker og budsjett.

 Vi hjelper deg med alle valg og 

smarte løsninger

 Vi bygger nøkkelferdig med alt

 Vi tegner og skreddersyr 

kjøkken, soverom, garderober 

osv. . . .    alt fra vårt eget 

møbelverksted.

Hos Tveitabru finnes ingen 

begrensninger, kun spennende 

løsninger.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig      

prat og et uforpliktende tilbud.

post@tveitabru.no

 Terje Kjøs   95 21 58 85

 Odd Magne Grythe  95 88 87 66

 Eirik W. Lothe   90 53 05 36


