
GENERELL INFORMASJON
SPISETIDER
Frokost kl 0800-1000 / Lunch kl 1330-1430 / Middag kl 1830

SKIHEISEN PÅ DALSETER
- er åpen alle dager kl. 10.00  16.30
GUDSTJENESTER I ESPEDALEN FJELLKIRKE
Langfredag kl 1700   -   Langfredagsmesse.

GUDSTJENESTER SKÅBU KIRKE
Palmesøndag: Kl 1900  -  Ungdomsgudstjeneste
Langfredag: Langfredagsmesse kl 1900
1. Påskedag: Høgtidsgudstjeneste kl 1800

SKISKOLE VED SIGRID OG MICHAEL
Skiskole fra 26.mars - 30.mars: langrenn, alpin, telemark og snowboard. Nybeg-
ynnerkurs og privattimer alle disipliner.
Se eget oppslag for mer informasjon.
Tidspunkt og påmelding avtales med skilærer:
Sigrid Rønnevig, mobil 0047 92013301

God Påske!
Vi sier takk for besøket og ønsker på gjensyn til neste år.       
Med vennlig hilsen
Berit og Arthur

Påskeprogram 2018Påskeprogram 2018



Alle dager
  NATURSTIEN (ca 2-2,5 km) har fått påskenøtter på oppgavetavlene.
  Fin liten rusletur på beina fra Ruten via Øvre Dalseter til Dalseter og tibake.
  Vintersko må brukes! Det henger totalt 13 gule plakater med hver sin påskenøtt på. 
  Ta med penn og papir. Svarene får du i resepsjonen på Dalseter eller Ruten.

Mandag 26. mars
Kl. 16.00  Aking med snøscootertransport i den store akebakken.
  Oppmøte utenfor skistallen.
Kl 2030  Ølsmakning med besøk i Espedalen Fjellbryggeri.
  Arthur gir omvisning i bryggeriet. Prøvesmakning av husets øl samt øl fra   
  andre norske mikrobryggerier. 
  Pris kr 250 pr person inkludert smakning av 8 ølsorter.  Aldersgrense 18 år.

Tirsdag 27. mars
Kl 2100  Arthur`s Lysbilde-show i TV-stua. Bilder fra Gudbrandsdalen med    
  musikk.

Onsdag  28. mars
Kl 100-1500 PÅSKEMARKED PÅ “BUTIKKEN” I ESPEDALEN
  (ca 10 km fra Ruten sørover)
  Diverse lokale utstillere, lokalmat, kaffe og vaffelsalg mm.
Kl. 1515-1630 BARNAS VILLMARKSKLUBB
  For de mellom 6 – 12 år. Vi går til gapahuken mellom Dalseter og Ruten. Der tenner  
  vi bål, ser etter dyrespor i skogen og prøver truger. Varighet ca.1,5 time. 
  Pris kr. 150,- pr. barn, minimum 4 deltagere.Oppmøte - se påmeldingslisten.
Kl. 16.00-1700 Aking med snøscootertransport i den store akebakken.
  Oppmøte utenfor skistallen.
Kl. 1830  Stor Hattekonkurranse i spisesalen under middagen.
  (Servitørene kårer den mest fantasifulle Ruten-hatten). PREMIE!! 

Skjærtorsdag 29. mars
Kl 1530 - 1630 ”Muffe-luffe-fest ” oppe ved HULDERBU.  
  Salg av muffe-luffer og drikke. Start snømannkonkurranse.  
  Alle kan være med å lage snøskulpturer! Premiering.
Ca kl 17.00 Kåring av årets snømann/-kvinne/-troll/ skulptur !
	 	 I	år	flytter	vi	snøskulpturkonkurransen	til	HULDERBU! Vi på Ruten 
  har en uhøytidelig konkurranse med våre gode naboer på Dalseter.    
  Kåring av Ruten- mester, Dalseter-mester og til slutt: årets Espedals-mester i 
   snømann som får sitt navn på vandrepremien. Inndeling i voksenklasse og   
  barneklasse!
Kl 20.30  Ølsmakning med besøk i Espedalen Fjellbryggeri.
  Arthur gir omvisning i bryggeriet. Prøvesmakning av husets øl samt øl fra   
  andre norske mikrobryggerier. 
  Pris kr 250 pr person inkludert smakning av 8 ølsorter.  Aldersgrense 18 år.

Langfredag 30. mars
Kl. 13.00-14.00 
Vår tradisjonelle lunsjgrilling på Bingsbu i samarbeid med Dalseter - m/pølser og koteletter. 
De av våre gjester som vil spise lunsj på Bingsbu må få med seg lunsjkupong fra resepsjonen. Drikke 
kan kjøpes der oppe. Bingsbu er vår varmestue som ligger opp i fjellet ca 5,5 km fra Ruten Fjellstue. Flott 
turmål på ski!
Kl. 1500 - 1800  
JUVING I HELVETE
Isvandring i en eventyrverden. Vi går uten ski på bena gjennom Nord Europas største jettegryter. Ta på 
varme	klær	og	sko.	Gjerne	snøgamasjer.	Min.	2,	maks	4	deltakere.	(Plass	til	noen	flere	med	egen	bil.)	
Pris kr. 325,- pr. person. Pris inkluderer transport, truger og Helvetes-avgift.
Påmelding innen torsdag kl. 21.00
Kl. 18.00  
Berit og Arthur inviterer til Påskedrink i salongen.
Kl. 21.00  
Badestampene er varmet opp!
Bading i vedfyrt badestamp er en helt spesiell opplevelse. Tenk deg å sitte ute under    
åpen himmel og føle varmen bre seg i både kropp og sjel. Følelsen kan simpelthen    
ikke beskrives, den må oppleves! Pris kr 125,- pr person. NB! Påmelding innen kl    
2100 torsdag.

Påskeaften 31. mars
Kl. 10.00-1600 TRUGETUR TIL ELGTÅRNET 
  Turen går ned nord for Ruten Fj.stue til Ramstjern og det nye elgtårnet (Ca 3 km t/r)  
  Oppmøte v Ruten Fjellstu. Varighet ca 2 - 2,5 timer. Kr. 250 ,- pr person inklusiv
  truger , minimum 2 p, maksimum 10 p

Kl. 1200-1300 Snøscooterkjøring med Arthur i akebakken på jordet. 
  Aking ned bakken og snøscootertransport opp igjen.
  Oppmøte utenfor skistallen.

Kl. 15.30  Stort “Maskeradeløp” for både store og små. Flotte premier for beste kostyme mm.

Kl. 18.30  Festmiddag! Vi ser gjerne at drikkebestilling skjer innen kl 1800.

Etter Middag: Premieutdeling og STOR SANGKONKURRANSE!!! 


