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Flåheimen
Det er fullt på Flåheimen om dagen. I mange år
har vi balansert med belegg hvor vi stort sett
har hatt nok plass på Flåheimen. I den siste
tiden har det vært overbelegg. Vi ser at sykehusene etter innføringen av samhandlingsreformen skriver ut pasienter mye tidligere enn før.
Vi har avtale med de andre kommunene i Hallingdal om kjøp av plasser ved behov, men de
som trenger en plass har som regel ønske om
å få være i Flå. Kommunestyret vedtok utbygging av Flåheimen i desembermøtet 2015.
Det ble vedtatt å bygge 4 sykehjemsplasser, 3
omsorgsboliger og et dagaktivitetstilbud for
hjemmeboende demente. Sansehage er også
en del av planene. Anbudspapirene blir lagt ut
i disse dager, med byggestart til sommeren.
Med denne utbyggingen bør vi være godt rustet i lang tid fremover.

Regnskapet er sendt til revisjon. Vi merker
strammere tider, men klarte oss uten å komme
på minussiden. Fortsatt er utfordringen at folk
ikke melder flytting. I skrivende stund har vi ca
1040 innbyggere. Hvis alle hadde meldt flytting mener vi innbyggertallet burde vært høyere. Oppfordringen blir da til nye innbyggere
i Flå: husk å melde flytting. Tjenestetilbudet
vårt avhenger av det.
God Påske!

Odd-Egil Stavn
Rådmann
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Det pågår for tida et stort svarteperspill om
hvilke veier som skal være hovedveier mellom
øst og vest. For ett år siden ble det proklamert
fra politisk ledelse i samferdselsdepartementet
at det skulle prioriteres en hovedvei mellom øst
og vest. Dette er senere moderert til to.
Vi prater i denne sammenhengen om fire veier:
E134 som er veien mellom Oslo og Haugesund,
Rv 7 over Hardangervidda om Voss til Bergen,
Rv7/52 over Hemsedal og Lærdal samt E16
gjennom Valdres. Alle disse veiene har lokale,
regionale og nasjonale funksjoner. Sikker kryssing av fjellovergangene er helt avgjørende for
næringslivet i Telemark, Hallingdal og Valdres.
Derfor blir det feil å prioritere bort en fjellovergang og satse på tre andre.

Tor Egil Buøen, Ordfører

Rv7/52 er også valgt som hovedvei, og alt skulle
derfor være bra for oss i Hallingdal.
Jeg er redd det ikke er det. I E 134 pakken er det
planlagt en vei fra Odda til Bergen, kostnaden
på denne er 30 milliarder. For å få dette prosjektet lønnsomt må trafikken på E 134 seksdobles.
Trafikken som i dag går i Hallingdal skal flyttes
til Telemark. Trafikken som skal gå på Rv7/52 er
trafikken som skal nordover til Vestlandet. For
å få til dette må det bygges bro over Sognefjorden, slik at trafikken som for eksempel skal til
Ålesund velger Hallingdal.

Hallingdal er landets desidert største reiselivsregion. En stor del av reiselivet i øvre Hallingdal
er basert på turister som kommer fra vest. På
Geilo er ca 50 % av vintergjestene fra Vestlandet. Da er det ganske vesentlig at veien er åpen.
Vegdirektoratet har nå kommet med sin rapport. I denne rapporten er det kun tatt hensyn
til transportnytte. Det vil si nytten av å transportere for eksempel en laks fra Sotra til Oslo.
Verdiskapningen som skjer i lokalsamfunnet
langs veiene er ikke vurdert.

Er dette en ny hestehandel om Lærdalstunnel
og ringeriksbane? Først bruker man 50-60 milliarder på E 134, og så blir det stille. Da kan det
bli veldig stille.

På et møte om dette temaet i Oslo var det ca
160 deltagere. Ingen av disse var fra Oslo og
Bergen. Jeg tenker dette med all tydelighet
viser at det er effekten av å ha en vei gjennom
lokalsamfunn som er viktig, ikke hvor laksen fra
vestlandet kjører.

Jeg håper og tror at Hallingdal ikke blir sittende
med svarteper i samferdselsspillet denne gangen, men faren er så absolutt til stede.
Ønsker alle en god påske!
FLÅ – FØRST I HALLINGDAL

I rapporten fra Vegdirektoratet velger man
utrolig nok bort den raskeste, korteste og billigste veien som er Rv 7 over Hardangervidda.
Derimot velger man E 134 som førsteprioritet.

Tor Egil
Ordfører
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UNGDOM MED MOT,
SKOLERING FOR HALLINGDAL
Ungdom med MOT – desember 2014 (UMM)

Årets skolering av ungdom med MOT ble arrangert i Bjørneparken. 23 elever
fra Hol, Ål, Gol, Nes og Flå var plukket ut til årets skolering. Det er 9. klas
singer som skriver en søknad til skolens MOT-informatører om å bli Ungdom
med MOT. De som søker blir invitert på intervju, og blir ut ifra dette plukket ut
til å være UMM og bli med på skolering.
Ca 8 MOT-informatører bisto i skoleringen og
var tilstede under samlingen sammen med
sine ungdommer. Det var Flå som også i år
hadde ansvar for samlingen, og informatører
fra Nes og Flå hadde hovedansvar som kursholdere. Kursholdere var Tor Even Lysfjord,
Gunnhild Ween Helberg, Eirik Bjerrgaard og
Martha Kristin Gaptjern. Thon Hotel Bjørneparken og Bjørneparken sørget for at arrangementet fikk en hyggelig ramme med hyggelige
priser, lokaler, gode senger, god mat og ikke
minst en spennende dag på kurs. Vi vil også
takke damene Gunvor Moen og Mari Steinmoen som stilte frivillig opp for å lage mat til
oss og servere. Tusen takk til alle som bidro
til at vi kan være stolte over et vellykket arrangement på Flå. MOT er en flott organisasjon,
som man kan være stolt over å samarbeide
med og være en del av.

Norge, stoffer og hvordan dette påvirker hverdagen til de som er berørt. Hvordan stoffet
påvirker vår dømmekraft og hvor dumt det
egentlig er. Et hardt og brutalt foredrag som
ikke pyntet på noe. Her fikk ungdommene og
voksne servert hvor alvorlig dette er. Det er
viktig med gode rollemodeller, samt det å
stille opp for hverandre. Veldig interessant og
lærerrikt, og mange ord til ettertanke. I tillegg
fikk vi besøk av ungdomslosen i Hallingdal,
som jobber med å hjelpe ungdommer i tunge
overganger fra grunnskole til videregående.
De hjelper og «fanger» opp de som trenger
et ekstra puff og støtte. De fortalte generelt
om hva de jobber med, og vil nok ha stor nytte
av å samarbeide med Ungdom Med MOT og
visa versa. Fredagen var flere av MOT-teamet
i Hallingdal samlet. Både MOT-koordinatorer,
MOT-ledere, MOT-informatører, signalbærer
ordførere og rådmenn og ikke minst ungdommen som i år ble skolert. Vi hadde samtidig
samling for UMM som ble skolert i fjor. Alle

VI fikk også besøk av SLT-koordinator Ole
Reidar Lågrinn. Han snakket om Antidoping
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UMM ble presentert for hverandre. Det er
flott gjeng med UMM vi har i Hallingdal. Fredagen hadde vi idedugdnad på miljøtiltak i
lokalsamfunnet, og jobbet kommunevis med
dette. Alle kommuner hadde fine presentasjoner i etterkant, og vi vil nok se mer til MOT i
lokalsamfunnet etter dette. Mange gode ideer
som blir satt ut i live. Skoleringen av Ungdom
Med MOT i fellesskap er et stort høydepunkt
for MOT i Hallingdal.

Det var en flott gjeng med ungdommer disse
to dagene i Bjørneparken. De er modige, flinke
og svært reflekterte. Vi i MOT er stolte over å
sende disse ungdommene ut i ungdomsmiljøene og til besøk i 7. klasse på barneskolene.
Ungdommene gav mye av seg selv på denne
samlingen, og fortsetter de slik, blir de supre
forbilder for ungdommene i Hallingdal.
Alle ungdommene, ledere og MOT i Hallingdal
sørget for en inspirerende og artig samling!!
Og til dere ungdommer: Lykke til som UMM!
Gleder oss til å se dere i aktivitet! Og til dere
signalbærere og MOT ledelse, fortsett det
gode arbeidet med forankring og ikke minst
det å spre glede, engasjement og kunnskap
i deres lokalsamfunn. MOT er viktig i hverdagen, både for oss voksne og ungdommer.

Ungdom med MOT er positive rollemodeller i
ungdomsmiljøet, og er med på å skape trygge
oppvekstmiljøer. Gjennom bevisstgjøring på
egne verdier og valg, skal Ungdom med MOT
gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry
seg og si nei. Ungdom med MOT skal bidra til
å styre oppvekstmiljøet i positiv retning både
på skolen og i fritiden. I tillegg skal Ungdom
med MOT besøke alle kommunens 7. klassinger på barneskolen, og trygge overgangen
fra barneskole til ungdomsskole. Signalbærere
som også har blitt nevnt, er Ungdom med
MOT som har har vært på lederutvikling på
MOT-camp.

Til alle dere lesere: Alle barn, ungdom og
voksne har godt av å få en porsjon ”MOT”
med seg på veien. Det gjør oss alle til gode
medmennesker. Husk at ingen kan hjelpe alle,
men alle kan hjelpe noen.
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Flå Røde Kors hjelpekorps
I år kan Flå RKH feire sitt 40 årsjubileum. Det har vært mange aktive år, med
varierende medlemstall og engasjement.

MOT FOR DAGEN
Det har den siste tiden vært mye fokus på mobbeproblematikken. Det har blant annet vært arrangert fakkeltog rundt omkring i Norge. Det har også
vi i Flå gjort, et langt og godt fakkeltog. Når er
det egentlig erting og når er det mobbing? Er det
forskjell på det? Hvem bestemmer det? Ikke alle
som skjønner forskjellen på dette, og det er derfor noen dessverre blir plaget daglig. Mange har
sikkert hørt ordlyden «må jo tåle såpass». Hvem
bestemmer det? Vi er alle forskjellige. Det daglige
språket i en gjeng kan være greit for noen, men
helt feil for andre. Uansett hvem vi er, hva vi gjør
og hva vi tåler. Ha respekt for at vi er forskjellige.
Godta når nok er nok, og vær med å bidra til at alle
har et godt liv. Det er også en forskjell på det å bry
seg med og bry seg om. Velg det siste. Har denne
gangen lyst til å dele et innlegg fra MOT til å leve
boka som handler om nettopp det å respektere
andre og vurdere godt hva vi sier og gjør.

Mannen kjente ikke til de tre sikter, så Sokrates sa:
«Det første er sannhetens sikt. Er du sikker på at
det du vil fortelle meg er sant?»
«Nei, sikker er jeg ikke», sa mannen, «For jeg har
hørt det av andre».
«Ja, men så har du vel siktet gjennom godhetens
sikt?» spurte Sokrates.
Mannen ristet på hodet
«Nå men den tredje sikten da? Har du spurt deg
selv om det du vil fortelle meg er til noen nytte?»
Da mannen skamfull bøyde hodet, sluttet Sokrates: «Ja, men når det du vil fortelle om min venn
verken er sant, godt eller nyttig, så behold det
for deg selv.»
Ønsker med denne historien alle en riktig god
påske. Nyt solen, appelsinen, kvikklunsjen, skituren og den gode energien du både gir og får av
andre. Og husk: Vår vurdering av andre mennesker
sier mer om oss enn om dem. Tips: Mange små
handlinger teller mer enn en stor.

SOKRATES OM DE TRE SIKTER:
Det kom en mann til Sokrates og sa:
«Jeg må fortelle deg noe om en av dine venner»
Sokrates svarte: «Jeg antar at du først har latt det
gå gjennom de tre sikter?»

Hilsen
MOT teamet i Flå
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Nå har dessverre antallet aktive medlemmer
kommet på et svært lavt nivå, noe som gjør at
vi har vansker med å dekke vakter.

gått kraftig ned slik at vi har kjøpt inn en del,
noe som gjør at overskuddet blir mindre. Det
trenger ikke være bare kaker. Konfekt, frukt,
CD-plater og mange andre ting har også vært
gitt de siste årene.

Styret i Flå RKH håper at noen kan hjelpe oss
slik at vi kan dekke vaktene på korpshytta på
Veneli i år også. Meld dere til Alf Erik, Arne
Olav eller Kjell.

Dere finner oss på kjøpesenteret fra fredag før
påske. Vi har også lotteri lørdag, søndag og
onsdag, hvis det er gevinster igjen.

Kakelotteri i påsken har vært en av våre viktigste inntektskilder alle disse årene. Vi har vært
heldige til å få inn gevinster fra Flåværingene
i alle disse årene. I de siste årene har dette

Flå RKH
Syret

Ungdomsklubben KREATIV
Vi har nå flyttet inn i hyggelige og kule lokaler i Thonhallen. Takket være ung
dommer som har laget revy i flere år har vi penger til å kjøpe inn litt nytt. Nytt
bordtennisbord og fotballspill står nå ute i fellesarealet. Ta en tur da vel.
Veldig bra at vi får samlet ressurser på ett sted.
Tilgjengeligheten er mye større, og vi når alle
på en helt annen måte. For noen er det i løpet
av en kveld både trening og klubb. Dette er nå
faktisk mulig. Vi har klubbkveld hver tirsdag fra
kl 1830-2130, i tillegg blir det noen fredager.

kvelder for de yngre også, hvis det melder seg
noen frivillige som kunne tenke seg å hjelpe til.

Inngang 20 kr pr gang, som går til aktivitet
og hygge i klubben. Aldersgrensen er fra
7. trinn og oppover. Kan være det blir arrangert

Martha Kristin Gaptjern
Ungdomsleder Flå kommune

Velkommen på KREATIV
Innspill og ideer tas imot med takk.
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Tilskudd til etablering og tilpasning 2015

i Flå kommune – feil på adresser

Husbanken gir tilskudd til kommunene som kan videretildeles
til enkeltpersoner. Det kan søkes om tilskudd til:
kan normalt bare tildeles en gang.

• Etablering i egen bolig
• Tilpasning av bolig for personer med nedsatt
funksjonsevne
• Refinansiering

Det skal legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Ved tilskudd til tilpasning legges det spesielt vekt på at noen i
husstanden har behov for spesialtilpasning for å
kunne bli boende i boligen over tid. Det gis ikke
tilskudd til utbedrings- og oppussingsarbeider.

Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig og
til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Tilskuddet skal også bidra til
at husstander som har skaffet seg en nøktern
bolig får hjelp til å sette i stand og beholde
gjennom nødvendige tilpasninger og eventuelt
refinansiering.

Søknadsskjema kan lastes ned på www.husbanken.no eller fås ved henvendelse til NAV
Flå. Søknader sendes Flå kommune, 3539 Flå.
Søknadsfrist: 01.04.2015

Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Størrelsen på tilskuddet
gis ut fra en helhetsvurdering av behov og
muligheter for annen finansiering og støtte
fra andre offentlige støtteordninger. Tilskudd

Innføring av nye vegadresser

NAV Flå

Som kjent har de aller fleste beboere i Flå nå fått tildelt nye vegadresser
bestående av vegnavn og husnummer.
Kommunen har i den senere tid fått mange
henvendelser fra innbyggere i Flå om at det
er noe feil på deres adresse. Feilen består i
at når man får brev fra offentlige etater og
institusjoner (NAV, banker, forsikringsselskap,
skattevesenet, NRK, osv.), så er vegadressen
noe annet enn det de har fått beskjed om at
deres nye adresse er.

innenfor Flå kommune (ofte til en annen bolig
på samme eiendom), uten å melde flytting til
folkeregisteret. All flytting, også internt i kommunen skal meldes.
Flå kommune ber om at alle som opplever
ovennevnte feil går inn på www.norge.no og
melder flytting/adresseendring til den veg
adressen (vegnavn + husnummer) som dere
har fått melding om fra kommunen.

Årsaken til dette er at kommunen adresserer
boligene og ikke personene som bor i boligene. Dersom du opplever dette så betyr det
at folkeregisteret har registrert deg i feil bolig.
Det kan være flere årsaker til dette, men den
vanligste er at du har flyttet til en annen bolig

Kommunen minner også om viktigheten av så
snart som mulig å få satt opp husnummeret
på husveggen slik det er beskrevet i brevet fra
kommunen.

Elg- og hjortejakta i Flå 2014
Elgavskytingen i Flå kommune viste en markert nedgang i 2014. Det ble felt totalt 129 elg
i 2014 mot 161 felte elg i 2013. Dette er det
laveste antallet på 20 år. Det var tillatt felt
174 dyr. Fordelingen på type dyr var 27% kalv,
30% ungdyr, 21% eldre okse og 22% eldre ku.
Elgtettheten i Flå ser ut til å være redusert
noe de siste 3-4 år. Det ble i 2014 jaktet 1879
jegerdagsverk. Det er sett totalt 570 elg, noe
som tilsier 0,3 elg/ jegerdagsverk. Dette er en
nedgang fra 2013. Samtidig viser tallene at elgvektene har økt noe. Gjennomsnittsvektene

for kalv var 64 kg og ungdyr 131 kg. Også beitebelastningen ser ut til å være redusert, noe
som tyder på at vi har en elgstamme som er
mer tilpasset beitegrunnlaget.
Det ble felt 42 hjort i 2014, omtrent som i 2013.
Det blir nå felt en hjort for hver tredje elg og
hjortestammen ser ut til å være i jevn vekst.
En oppsummering av den viktigste statistikken
ligger på Flå kommunes hjemmesider. En kan
også finne mer statistikk over felte dyr, vekter
og sett-elg på www.hjorteviltregisteret.no
-8-
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Velkommen til
VASSFARDANSEN
Velkommen til
Vassfardansen
Thonhallen på Flå
Vassfardansen
på Flå
Flå
fredag 5.på
og lørdag
6. juni 2015

Vassfardansen
Helgen 22 -24 mai vil det skje ting i Flå.
olekr@grimeli.com, dersom du kan tenke
deg å bidra.

Søndag den 24. mai er det klart for Norges
største sykkelritt, Tour of Norway her i Flå.
Start blir i sentrum klokken 11:15 og vi oppfordrer så mange som mulig til å stille opp
denne dagen for å skape liv og røre. Idrettslaget har behov for hjelp for å avvikle dette
på best mulig måte så ta kontakt med Ole
Grimeli på telefon 976 77 462 eller epost

Denne helgen vil det også skje andre ting som
gjør at det blir liv og røre. Det blir trolig åpning
av Veksthuset med påfølgende festivitas og
underholdning. Følg med på kommunen sine
hjemmesider for mer informasjon.

Flå Vekst
Som rådmannen tidligere har skrevet i Fløværingen er jeg
tilsatt i Flå Vekst (tidligere Visit Flå) og skal jobbe for økt
utvikling i hele kommunen. Som formålet vårt sier skal det
jobbes for «å utvikle, koordinere og synliggjøre næringsliv,
reislivsilbud og øvrig næringsaktivitet i kommunen».
Blant det mest umiddelbare arbeidet vi kan gjøre er å dra i
gang flere store arrangementer samt videreutvikle det som
allerede finnes. Vassfardansen er et slikt arrangement som
vi tar sikte på å gjøre noe mer ut av i år. Flere andre ting skal
skje denne helgen som vil kunne være interessant for et bredt
publikum.

Fra 5. – 6. juni er det igjen klart for
Vassfardansen her på Flå. Fjorårets
arrangement ble svært godt mottatt og
til å være første gang må vi si oss godt
fornøyd.
Årets band er Ingemars, Hanne Mette Band, Anne
Nørdsti og ikke minst Grand Prix-aktuelle Contrazt.
I år satser vi på enda bedre arrangement og håper
flere vil ta turen til Flå denne helgen.
Vi er i år som i fjor avhengig av dugnadsinnsats
for å dra dette i land. Dersom du er interessert i å
bidra til å gjøre dette til en ny suksess ber vi deg
ta kontakt med Ole Grimeli, på telefon 976 77 462
/ epost olekr@grimeli.com eller Simen Hagberg
på telefon 900 34 964 / epost simen@flavekst.no

For mer informasjon kan du følge oss på Vassfardansen på Facebook eller gå inn på hjemmesiden
vår www.vassfardansen.no

• 300 kvadratmeter dansegulv
Priser:
• Øl og vinrett
Priser:
kr.
300,-/ dag
• Aldersgrense
18 år
kr.
300,-/
dag
kr.
500,-/
begge
dager
• Non
stop dans
fra kl. 21.00
kr.
500,-/
begge
dager
ved
til kl.forhåndskjøp
02.00
ved forhåndskjøp
• Dørene åpner kl. 19.30
Rimelig
parkering for
• Serveringstelt
Rimelig
parkering for
bobil/campingvogn
• Gratis parkering for bobiler/
bobil/campingvogn
300
m2 dansegulv
campingvogner
300 m2 dansegulv

Stort serveringstelt
Stort
serveringstelt
Forhåndssalg
av billetter:
med
mat
og drikke
med
mat
og815drikke
Billettservice
telefon
33133 fra 1. april.
18
års
aldersgrense,
Billettpris
kr 300
på forhåndsbestilling og
18
års
aldersgrense,
øl
og
vinsalg
kr 350
inngang. Billettpris for fredag
øl
ogvedvinsalg

Når Veksthuset åpner kommer vi til å bli med på flyttelasset
så du vil finne oss der etter hvert.
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6. juni
juni
6.
6.
juni

I år jobbes det også med å finne på flere andre
aktiviteter som vil gjøre det spennende å bevege
seg rundt i sentrum og vi håper å tilby aktiviteter
som er interessant for et bredt publikum.

Har du en ide til noe vi kan gjøre her i Flå er vi veldig interessert i høre fra deg. Ta kontakt med oss på epost, telefon eller
kom innom servicekontoret for en prat.
Simen Hagberg - Tlf: 900 34 954
Epost: simen@flavekst.no

5.
juni
5. juni
juni
5.

og lørdag kr 500 på forhåndsbestilling

Dans
21.00–02.00
og kr 600 fra
ved inngang.
Dans
fraåpner
21.00–02.00
Dørene
19.30
Dørene
19.30
For mer info seåpner
www.Vassfardansen.no
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Arrangør:
IL.Flåværingen
For
mer
info se
For mer info se

vassfardansen.no
vassfardansen.no

Nytt fra Flå menighet
Innlevering av
listeforslag
Kommunestyrevalget
På Hallinglaget fra v.: Andreas, Martin, Mats og Theodor.

IL Flåværingen G14
Il Flåværingen G14 ser ut til å få et slagkraftig lag denne
sesongen, nå for første gang i 9`er-fotball. Fire av spillerne ble tatt ut til å representere Hallingdal i treningskamp
mot Hønefoss. Flåværingen var det laget i Hallingdal som
hadde flest spillere med i denne troppen. Uvdal som var
invitert inn i dette halling-samarbeidet hadde også fire
spillere med. To av Flåværingens gutter var i tillegg fra
årsklassen under. Imponerende!
Når vi vet at alle de andre på laget også holder svært høyt
nivå, kan dette bli en interessant sesong.

Politiske partier eller andre forslagsstillere skal ved valget i 2015
levere inn listeforslag for kommunestyrevalget. Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars
2015 kl. 12.00. (Listeforslaget må
være kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen 31.
mars 2015 kl. 12.00. Det er ikke
nok at brevet med listeforslaget er
poststemplet innen fristen)

Flåkk - klubben på Menighetshuset
Dette er klubben for barn 3 – 10 år, og der mor/far, besteforeldre, andre
foresatte, større eller mindre søsken også kan være med.
Klubben er et tiltak i trosopplæringsplanen
i Flå menighet. Vi synger sammen, vi har
aktiviteter, leker og løser oppgaver i fellesskap og vi deler fortellinger fra Bibelboken. Iblant kan det være aktuelt å øve
til familiegudstjenester.
Vi serverer en enkel suppemiddag og frukt,
slik at barna kan komme rett fra barnehage/
SFO og foreldre rett fra jobb.

Ingen påmelding eller medlemspenger,
men fint om en kan bidra til dekning av
matutgiftene med en gave på kr 10/pers/
gang.
Datoer for resten av 1.halvår 2015:
Man. 9. mars. og man. 13. april. Alle ganger
kl 16.30 – 18.00
Har du spørsmål, ta kontakt med trosopplærer Gerd Eli Berge 41508155.

For mer informasjon se
www.flaa.kommune.no

Hva skjer for barn i regi av

kirkas trosopplæring?

Glade gutter. Foran fra v.: Joop, Andreas, Nook og Theodor.
Bak fra v.: Mikkel Andreas, Martin, Mats og Sander.
Ikke til stede: Einar, Håvard, Joakim og Marius.

Følgende tiltak er planlagt så langt i vår, og det kan også bli flere etter hvert.
Flåkk klubben på Menighetshuset for barn
3 – 10 år man. 13. april kl. 16.30 – 18.00.

Vinmonopolet
AS Vinmonopolet åpner butikk
i nye lokaler i Bjørneparken
Kjøpesenter torsdag 26. mars
2015.
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Dåpsskole for 6-åringer (årskull 2009) i
Flå kirke: Samling lør. 18. april kl. 11 – 12
og familiegudstjeneste søn. 19. april kl.11.

Felles Tårnagentgudstjeneste i Flå kirke
søn. 7. juni kl. 11 for tårnagenter i Flå og
Nes.
Med unntak av Flåkk klubben blir det sendt
ut invitasjon til de aktuelle årstrinn med
nærmere opplysninger.

MIKRO med gardsbesøk for 1.trinn en
hverdag i slutten av april eller først i mai.

Gerd Eli Berge, trosopplærer

Tårnagentsamling i Flå kirke for 2. – 4.trinn
lør. 6. juni.
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Konfirmanter i Flå
søndag 3. mai
Maren Kolsrud
Marius Erland Orebråten Andersen
Asbjørn Ellingsberg Seterstøen
Andrine Støa Gandrud
Emilie Støa Gandrud
Ingvild Stavn

Seniordans

Gudstjenester i Flå

Seniordans i Flå onsdager
kl. 14.00-16.00 i Thon Hallen

(Flå Kirke og Flåheimen)

Onsdag 4. mars
Onsdag 11. mars
Onsdag 18. mars
Onsdag 25. mars
Onsdag 8. april
Onsdag 15. april
Onsdag 22. april

Onsdag 29. april
siste gang, avslutning og på gjensyn
i september.

Dato
Tirsdag 17.03
Søndag 22.03

Bodil Lilliegaard
Tirsdag 31.03
Torsdag 02.04 (Skjærtorsdag)

Lesegruppe på kirkekontoret
Kan en roman både være en tåreperse og
sjarmerende morsom på samme tid? Jepp.
«Et helt halvt år» av Jojo Moyes klarer den
hårfine balansegangen aldeles utmerket.
Rørende og morsom. Livsbejaende og
gripende. Trist og medrivende. Denne
sjarmklumpen av en roman rommer mange
motstridende egenskaper.
26 år gamle Lou Clark blir ansatt i et halvt
års engasjement for å ta seg av Will, som
er lam etter en trafikkulykke. Will er bister
og bitter. Lou er full av humor, livsgnist og
sarkasmer. Gradvis lærer de to hverandre å
kjenne. På godt og vondt. Snart går det opp
for Lou at Will ønsker å dø. Alle de fysiske
og psykiske plagene - for ikke å snakke om
savnet av det aktive livet han levde - gjør at
han ønsker å avslutte det hele. Men han har
lovet foreldrene å grunne på saken i seks
måneder. Vil Lou klare å overtale Will om
at livet er verdt å leve?

Fredag 03.04 (Langfredag)
Søndag 05.04 (Påskedag)

Sujettet lyder som en klisjé. Men du verden så elegant Jojo Moyes - og oversetter
Elisabeth Haukeland - haler det hele i land.
Jo da. Som leser vet du at du er lettlurt. Men
du biter gladelig på agnet med søkke og snøre
og humrer og griner og lar deg rive med. En
slik bok er dette. Litt sånn «Love Story»-aktig.
I visse litterære kretser er begrepet underholdningsroman et skjellsord. Vel, dette er
en strålende underholdningsroman. Den
skjemmes ikke over det. Tvert imot viser
den at selv de mest ømtålige temaer kan
belyses med bøttevis av humor og sjarm
uten at det blir platt.
Dette er en anmeldelse av boken. Når jeg
setter dette i Fløværingen er det for å invitere til «Lesegruppe» på kirkekontoret:
10. mars kl. 15.00: Jojo Moyes:
Et helt halvt år.
14. april kl. 15.00: Karen Blixen:
Babettes Gjestebud
12. mai kl. 15.00: ?
Bodil Lilliegaard
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Tirsdag 07.04
Søndag 19.04
Tirsdag 21.04
Søndag 26.04

Søndag 03.05

Tirsdag 05.05
Søndag 17.05

Tirsdag 19.05
Lørdag 23.05 (Pinseaften)

Tirsdag 02.06
Søndag 07.06

Tirsdag 16.06

Aktivitet
11:00 Flåheimen
11:00 Flå kirke
Familiegudstjeneste
Dåpsskole 6-åringer
Menighetens årsmøte, Kirkekaffe
Offer: Trosopplæring
11:00 Flåheimen
Nattverdgudstjeneste
12:00 Varmestua, Sauvallnatten på
Høgevarde
18:00 Flå kirke
Offer: Menighetsarbeidet
12:00 Røde Kors-hytta, Veneli
18:00 Flå kirke
Offer: Menighetsbladet
11:00 Flåheimen
11:00 Flå kirke
Offer: Flå menighetshus
11:00 Flåheimen
11:00 Flå kirke
Samtalegudstjeneste
Offer: Konfirmantarbeidet
11:00 Flå kirke
Konfirmasjon
Offer: Konfirmantarbeidet
11:00 Flåheimen
13:00 Flå kirke
Familiegudstjeneste
Offer: Redd Barna
11:00 Flåheimen
18:00 Flå kirke
Pinsegudstjeneste
Kveldsmat
Offer: Menighetens misjonsprosjekt
11:00 Flåheimen
11:00 Flå kirke
Familiegudstjeneste
Tårnagenter
Kirkekaffe
Offer: Trosopplæring
11:00 Flåheimen
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Prest
Bodil Lilliegaard
Bodil Lilliegaard

Bodil Lilliegaard
Bodil Lilliegaard

Bodil Lilliegaard
Bodil Lilliegaard
Bodil Lillegaard
Bodil Lilliegaard
Bodil Lilliegaard
Bodil Lilliegaard

Bodil Lilliegaard

Bodil Lilliegaard
Bodil Lilliegaard

Bodil Lilliegaard
Bodil Lilliegaard

Bodil Lilliegaard
Bodil Lilliegaard

Bodil Lilliegaard

Informasjon til alle husstander i Flå

Orientering fra Flå legekontor
Endring av legevaktdistrikt fra og med 1.mai 2015:
Fra og med 1.mai 2015 tilhører Flå kommune Ringerike Interkommunale legevaktdistrikt.
Det er samme telefonnummer til legevakten som
før: 32050202
Oppmøte på legevakta skjer da ved Ringerike
Interkommunale legevakt ved Ringerike Sykehus.
DELVIS STENGT
Flå legekontor vil være delvis stengt uke 19:
4.-8.mai grunnet konvertering av journalprogram.
Vær tidlig ute ved behov for fornying av resepter
o.l. Følg med på oppslag ved inngangen til Flå
legekontor og Flå kommunes hjemmeside
www.flaa.kommune.no.

TOGTIDER
Flere avganger, for mer
informasjon se; www.nsb.no
HALLINGBUSSEN
(Geilo–Gol–Hønefoss/
Drammen–Oslo – Rute 175)
Flere avganger, for mer informasjon se;
www.hallingbussen.no
SOGN OG FJORDANE EKSPRESSEN
Oslo–Gol–Sognda–Vadheim/Fjærland
–Førde–(Florø) – Rute 170
Flere avganger, for mer informasjon se;
www.sognogfjordaneekspressen.no
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