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Flå er ikke verdens navle ...
 
Derfor er det viktig at vi klarer å markere oss 
i media iblant. Vi ønsker oss fl ere innbyggere, 
fl ere næringsdrivende osv osv. I skrivende stund 
har vi akkurat hatt en kjempehelg i Flå etter mitt 
syn. Åpning av Veksthuset ble gjort med mange 
tilstede, både innenbygds og utenbygds, og 
media dekket hendelsen. Flå blir satt på kartet 
på en måte som gjør at man kanskje tenker på 
Flå som noe positivt, noe som er i utvikling ikke 
noe som er under avvikling. Tour of Norway var 
en opplevelse. I tillegg fi kk vi fi ne fjernsynsbilder 
fra Flå, fra Flå sentrum sett fra lufta, fra Bjørne-
parken sett fra lufta, fi lming i Bjørneparken osv 
osv. Dette er kjempeviktig for alle som bor i Flå. 
At Flå er satt på kartet og at man forbindes med 
noe positivt er alfa omega.
 
Vassfardansen, Tour of Norway for Kids, Rop-
pecrossen og Gjeddefi skefestival kommer rett 
rundt hjørnet. Vassfardansen har fått fl ere nye 
tilskudd med underholdning på dagtid og KM 
i døds – en helt ny greie hvor man «dødser» 
fra Flå brua. Arrangement er viktig for å få et 
positivt fokus på bygda og for de næringsdri-
vende som kan dra nytte av det. Vi som ikke 
er med å arrangerer bør møte opp om vi kan. 
Publikum gjør arrangementene enda bedre og 
er avgjørende for at det blir suksess.

Beklagelig vis ble Vassfarrittet avlyst i år. Grun-
nene til det er fl ere, og avgjørelsen er tatt også 
fordi vi ser at vi ikke klarer å arrangere et ritt som 
tiltrekker seg så mange deltakere at det blir ritt 
i 2016 også. Vi har derfor tatt et års pause og 
jobber nå med rundbaneløype for ungdom (i 
lysløypa) og en alternativ trase for en trimklasse 
for å få et skikkelig tilbud i 2016. Men ting gjør 
seg ikke selv. Flåværinger har generelt vært vel-
dig gode på å stille på dugnad. Det er vi fortsatt 
avhengig av og her er det en svakhet at vi er så 
få. Det er de samme som stiller opp igjen og 
igjen. Så oppfordringen er: bli med på dugnad 
og arrangementer,  det har vi alle igjen for J

Med ønsker om en særdeles God Sommer !

Odd-Egil Stavn
Rådmann

Det har nesten blitt en tradisjon at det hver vår 
blir åpnet et nytt bygg i Flå.

I mange år har det blitt arbeidet med å få til et 
kontorbygg i Flå. Det å fi nansiere et slikt bygg er 
selvsagt utfordrende. Det er også utfordrende 
å bygge stort nok og å skape stor nok interesse 
for et slikt bygg. Det å sette opp et stort bygg er 
en ting, å skape aktivitet i dette er noe annet.

I denne saken som i mange andre store utbyg-
gingsprosjekt i Flå de siste årene, har det vært 
et nært samarbeid mellom Olav Thon og Flå 
kommune. At det skulle være muligheter for 
å få opp et kontorbygg ble klart for 3 år siden, 
men et kontorbygg uten aktivitet ville være rela-
tivt lite interessant. Så spørsmålet ble hvordan 
skape aktiviteten som ville gjøre det attraktivt 
for næringslivet å fl ytte inn. 

En eller annen kom på at vi kunne fl ytte kom-
munehuset inn i veksthuset, servicekontoret 
kunne bli resepsjon/sentralbord for alle leieta-
kerne som måtte ønske det, kantine og møterom 
kunne være felles for alle. Tanker om kontorhotell 
og møteplass ble konkretisert, etter hvert kom 
også bibliotek og lokaler for helsetjenestene inn 
i planene. Til slutt ble det et bygg på 6000 kvm., 
der hele første og andre etasje er utleid. Bygget 
og konseptet har slått til i kanskje enda større 
grad enn selv de mest optimistiske av oss trodde.

At man har valgt å kalle bygget Veksthus, er 
ambisiøst. Jeg var på et møte i sentrale strøk for 
noen uker siden. En av deltagerne sa imponert 
at: «i vesle Flå fl ytter kommunen inn i nytt hus og 
de kaller det veksthus samtidig som det pågår en 
kommunereform. Der målet er å redusere antall 
kommuner til 100».  Men i Flå er mottoet: bedre 
liten og kjapp en stor og slapp.

Da det ble bestemt at veksthuset skulle bygges la 
jeg ut bilde av tegningene på facebook og skrev: 
klart for Flå veksthus. Ikke lenge etterpå kom 
det kommentar fra lederen i Buskerud bondelag: 
Hva skal dere dyrke der? Svaret på det var veldig 
enkelt: Arbeidsplasser. 

Veksthuset hadde aldri kunne blitt realisert uten 
en investor som tenker stort og er framoverlent. 
Olav Thon har satset stort på nytt. Veksthuset er 
stort. Her blir det mange arbeidsplasser, her vil 
ideer bli utviklet å sett ut i live, her skal det spire 
og gro. Det var en lykke at Olav Thon for 8-9 år 
siden hadde tro på Flå og satset. Ikke ved å dele 
ut almisser, men på næringsutvikling.

Til alle som skal arbeide i Veksthuset, til alle 
brukere og kunder, gratulerer. Vi tar i bruk et 
bygg som alle i Flå vil ha stor glede av i mange 
tiår. Samlivet mellom off entlige og private virk-
somheter,  og den geografi ske plasseringen av 
Flå Veksthus vil få betydning for næringslivet i 
hele Hallingdal. 

Ønsker alle en god sommer.

FLÅ – FØRST I HALLINGDAL
Tor Egil

Ordfører

Redaktørens
SPALTE

Ordførerens
SPALTE
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TOUR OF NORWAY

Starten på den siste etappen i Norges største sykkelritt Tour of Norway ble i år 
lagt til Flå. Her var mange av verdens største sykkelstjerner tilstede,  og det ble to 
timer med folkefest før starten gikk. Det ble mange fl otte TV-bilder fra Flå denne 
dagen. Vi har meldt fra om at vi er interessert i en etappestart neste år også.
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Dette er et stort arrangement der vi håper barn 
og unge fra både Flå og nabokommunene vil 
stille opp. Vi har som mål å komme opp i over 
1000 mennesker i og rundt løypa. TV2 kommer 
og lager fl otte tv-bilder. Dette  er midt under 
Tour de France med fl ere hundre tusen seere 
og en unik mulighet til å få vist frem Flå.

Det blir start og målgang utenfor Thon Hotel 
Bjørneparken og klasser fra 5-6 år og opp til 
13-14 år. 

Vi gjør som alle andre store sykkelritt med 
respekt for seg selv, på slutten av hvert 
arrangement deler vi ut tre trøyer på vilkårlig 
nummer som vi trekker ut. Det blir gitt bort 
en grønn spurttrøye, en gul sammenlagt-
trøye og en prikkete hvit og rød klatretrøye.
Men vi gir oss ikke med det, hos oss deles det 
også ut en fl unkende ny sykkel!

Påmelding skjer ved å sende «Tourkids 45, 
navn, og alder» på sms til 2454. Det kommer 
et deltakergebyr på 20 kr ved påmelding.

Alle får Diplom og en 
gympose breddfull 
med premier. 

I tillegg får alle barn 
som deltar gratis inn-
gang i Bjørneparken 
denne dagen.

TOUR OF KIDS
14. JULI

Åpning av 
Flå Veksthus
22.april ble Flå Veksthus 
åpnet. Mange hadde møtt 
opp for å være med på 
åpningen, og det ble et fl ott 
arrangement.

Etter at Veksthuset var åpnet var 
det presentasjon av Eventyret Flå i 
Thon Hallen. Til slutt snakket inno-
vasjonsekspert Sjur Dagestad om 
hvordan gjøre det umulige mulig! 
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17 mai i Flå

Kampene i Flå og Gulsvik
25. og 26. april var det 75 år siden kampene mellom norske og tyske styrker i 
Flå og Gulsvik. 

Det ble lagt ned blomster på minnesteinene 
både i Gulsvik og ved Flå kirke. Etter kranse-
nedleggelsene var det åpning av minneplaket-
ter på Vikberget, som markerer stedet der  Ole 
Rullestad ble drept, Kpt. Hauges kommando-
plass og en maskingeværstilling. Dagen ble 
avsluttet på Jakt- og Fiskesenteret med visning 
av fi lmen Blodbøka.

Familiemedlemmene til to av de falne nord -
mennene Ole Rullestad og Ingvald Opedal  var 
til stede under arrangementet.

En stor takk til Kjell Sævre, Torgeir Medbøen 
og Magne Akervold for stort engasjement i 
forbindelse med markeringen.
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KREATIV revygruppe sørget for sang, dans, sketsj og moro på scenen 17. mai. 
Vi fikk en flott kveld med bidrag fra aldersgruppen 8-25 år. Jammen ble det en 
super kveld. 

Det var sketsjer med preg fra lokalsamfunnets 
hendelser, men også mye sang og dans. Flott 
levert av barn og ungdom i Flå. 

Glade ungdommer som viste stor begeistring 
på scena. Det kreves stort MOT å stå på en 
scene foran så mange mennesker. Det krever 
MOT til å synge, spille teater eller danse på en 
scene. En fantastisk modig gjeng med mange 
gode rutinerte unge skuespillere.  

Ca 250 publikummere hadde tatt turen til gym-
salen denne kvelden. 

Vil spesielt nevne vår sporty ordfører Tor Egil, 
som stiller opp på alt. Revygruppa prøver hvert 
år og lage overraskelsesmoment for ordfører. 
I år må vi innrømme at du også satte ut oss. 
Du er og blir helt rå, som både er en av san-
gene under revyen, men også som tittelen 
tilsa.  Takk for at du gir så mye av deg selv. 
Vil også takke Karsten Ekeren som stilte opp 
på debatt mellom han og Tor Egil.  Ikke så 
mye valgmuligheter da Tor Egil fikk beskjed 
om å være imot alt som ble tatt opp, og Kar-
sten fikk beskjed om å være for. Det skapte 
mye latter, og det var ikke vanskelig å høre at 

REVYEN «Rått og Røte»

disse to kjenner hverandre godt, og at de har 
jobbet lenge sammen i politikken. Vi hadde 
det også litt moro med rådmannen vår, som 
måtte tråkke strømmen i gang på revyen pga. 
mye pengebruk i forbindelse med utvikling av 
Flå.  I tillegg hadde vi det litt gøy med URSUS-
gutta våre Jostein og Sven Harald. Dere gjør 
en super innsats. Ingen tvil om at det ble både 
rått og røte.  

Vil til slutt rose ungdommen for deres evne 
til å improvisere og være med på å lage slike 
innslagene Dere er en rutinert gjeng.  Det var 
lite manus i år, bare en hel del med stikkord 
og innhold som dere selv måtte være med på 
å forme. Vil også rose koret for innsatsen de 
gjorde, de er en svært ung gjeng som absolutt 
leverte. 

Vi er i gang med å tenke neste års revy, det er 
bare å slenge seg med. Vi trenger flere voksne 
som har lyst til å bidra. Kanskje vi kan klare 
å lage en revy med både barn, ungdom og 
voksne på scena.  Det hadde vært supert. 

Takk til Skue sparebank som hvert år spon-
ser oss med penger til arbeidet på KREATIV.  
Takk til dere publikummere som tok turen. 
Overskuddet går til innkjøp av nytt biljardbord. 
Vi har fått noe penger fra Skue Sparebank, og 
skjøter nå på med resten slik at vi får et nytt 
og flott bord i Thonhallen. Dette bordet blir 
med myntinnkast, og tilgjengelig for alle som 
besøker hallen. Med myntinnkast har vi pen-
ger til vedlikehold og utstyr til både biljard og 
bordtennisbord. 

Ser vi voksne på revyscenen neste år? Ja, nå 
er det bare å kaste seg rundt og slenge seg 
med og vise MOT som ungdommene gjør. 
Moro om vi hadde klart å lage en annerledes 
revy med både voksne og ungdom. Mange år 
siden sist. 

Ta kontakt med Marianne, Arne Olav eller 
Martha Kristin. Gleder oss allerede.
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«Ikke bekymre deg for fremtiden. De virkelige 
bekymringene i livet vil være ting du aldri tenkte på. 
Slike ting som kommer plutselig og helt uten varsel. 
Vit at: De er verst de sorgene som aldri kommer...

Ikke vær «troillat» med andre sine hjerter. Få 
andre til å føle seg verdifulle. Gi ros og oppmerk-
somhet. Gi klemmer og vær tilstede. Ikke bruk for 
mye tid sammen med mennesker som er «troillat» 
med ditt hjerte, vær mest sammen med mennesker 
som gir deg følelsen av at du er verdifull, for det 
er det du er... Vit at alle mennesker er unike og 
verdifulle – på hver sine måter.

Ta vare på rosen og rosene du får. Glem usaklige 
avvisninger! Og hvis det er noen som greier det, 
så del det gjerne med andre. Det er viktig. Del den 
oppskriften med andre. 

Ikke kast bort tiden på misunnelse. Liver er 
urettferdig. Gjør det beste ut av den situasjonen 
du er i, med de omgivelsene du har. Skap din egen 
rettferdighet. Er du så heldige at livet har gitt deg 
fl ere gaver enn handicap, så sett pris på det. Har du 
fått fl ere handicap enn det som er gjennomsnittet, 
så prøv og sett pris på det også. Si til deg selv at det 
skal bli din styrke, og at når det først skjedde med 
noen, så var det bra at det skjedde med deg, fordi 
akkurat DU er sterk nok til å tåle det. 

Vit at hver morgen når du våkner har du to mulig-
heter: Du kan velge å være i dårlig humør, eller du 
kan velge å være i godt humør. Velg å være i godt 
humør. Hver gang noe skjer, kan du velge å være et 
off er og synes synd på deg selv, eller du kan velge 
å være en gutser og lære av det som skjedde. Velg 
å lære av det som skjedde. 

Når du har problemer, ta fatt på problemene, 
gjør dem til dine utfordringer og se etter løsninger. 
Ikke kall motparten «en idiot» når du kommer opp 
i konfl ikter. Snakk om hvordan DU har det inni deg, 
og hva det er du ikke liker, og om hva du føler. Vis 
følelser, på godt og ondt, fortell om dine ønsker, 
tren deg på å være konkret og tydelig, og tren deg 
på å tåle kritikk. Det gjør det lett for andre å for-
holde seg til deg. 

Ingen er like. Hvis du forstår, takler og lærer og 
elske andres forskjeller vil du bidra til å gjøre livet 
mye bedre for mange. I tillegg vil du sjøl bli elsket 
og verdsatt tilbake. Husk, ingen blir større av å 
redusere andre. 

Ta vare på helsa, og gled deg over kroppen din, 
ikke vær så opptatt av hva andre mennesker måtte 
synes om den. 

Våg å gå egne veier, og tørr å bli stående alene. 
Det vil gjøre deg sterk! Bli ikke en av dem som 
lar rusen styre livet. Vær bevisst i valg og fi nn ditt 
standpunkt. Hvis du velger å ikke velge har du 
allikevel valgt. 

Ikke la deg bli spist opp av  informasjonssamfun-
net vårt. Ikke la den økte informasjonsmengden 
og den raske tiden vår gjøre deg stresset og for-
virret. Bli ikke en av dem som er oppjaget, kavet 
og masete, og som ikke kommer noen vei. Vi at 
måten du samhandler med andre mennesker på  
er viktigere enn all informasjon og kunnskap. 

Bygg veien din på dagen i dag, for morgendagens 
ståsted er altfor usikker. Ta vare på «her og nå». Ta 
vare på den langsomme tiden. Ta deg tid til å se. 
Ta deg tid til å oppleve hva som skjer rundt deg 

akkurat nå, akkurat der du er. Det kan være noe 
helt spesielt. 

Tørr å gå barbeint tidlig på våren, ta sjansen på 
å reise på turer uten plaster, paraply og rene sok-
ker. Våg å gjøre fl ere feil. Vær litt gal, ikke ta alt like 
alvorlig. Ta sjanser, bestig fjell og kryss elver.

Drøm og sett deg mål!!
I drømmene og fantasien ligger det mye energi. 

Du er aldri for gammel til å drømme.
Det er herlig å nå mål og drømmer, men vit at 

den største gleden ligger på veien til målet. Ta deg 
derfor tid til å kose deg på veien til målet. Det er 
det som er hverdagen. 

Samme hva du oppnår og ikke oppnår, ikke 
gratuler deg selv for mye. Du er aldri så god som 
folk sier du er, når du gjør suksess eller vinner en 
konkurranse. Vi at sjøl solskinn vil brenne deg hvis 
du får for mye av det. Men vær heller ikke for streng 
mot deg sjøl. Godta nederlagene dine med hevet 
hode og åpne øyne. For du er aldri så dårlig som du 
sjøl synes du er, eller andre folk sier, når du feiler….

Sjansen for at du lykkes med dine valg er aldri 
100 %. Slik er det for oss alle.

Når du en dag skal begynne på en arbeidsplass, 
så spør deg: «Whats in it for me?» Søk etter trivsel, 
verdier og en kultur som du og din familie kan ha 
gleden av i fremtiden.

Kanskje blir du gift – kanskje blir du ikke, kanskje 
får du barn – kanskje får du ikke. Kanskje blir du 
skilt når du er 40, kanskje danser du salsa på din 
75 års bryllupsdag.

Mitt råd er: Bli en kjæreste som er herlig å kline 
med, og som motparten liker å spise frokost med. 
Bli en kjæreste som gir masse energi. Plant sjøl fi ne 
blomster i Hagen din, og gjør din egen sjel herlig i 
stedet for å vente på at noen skal gi deg blomster. 
Men tenk også motsatt: Let etter en kjæreste som 
du liker å kline med, som du liker å spise frokost 
sammen med, og en kjæreste som gir deg energi. 
Vit om forskjellen mellom det å holde en hånd og 
det å lenke fast en sjel.

Kanskje har du en mamma som er for gammel til 
å huske hvordan det var da hun selv var ung. Kan-
skje har du en pappa som er gammeldags og helt 
bortreist. Kanskje synes du det er teit at mamma 
og pappa viser at de er glade i deg. Kanskje smeller 

du med døra når de setter grenser for deg.
Men husk: Om 20 sier du kanskje:» jeg vil ikke 

bestemme meg før jeg har snakket med mamma 
og pappa» eller « jeg skulle ønske at jeg oftere  for-
talte  hvor glad jeg var i mamma og pappa, eller « 
jeg skulle ønske at jeg respekterte og satte mer pris 
på de grensene de satte». Om 30 år sier du kanskje: 
« Jeg skulle gitt hva som helst for å ha pappa og 
mamma hos meg nå slik at jeg kunne ha pratet 
med dem om dette.»

Sett pris på foreldrene dine, vis at du er glad i 
dem, vær glad for de grensene de setter, og se på 
det som en gave at du har dem. Er du så heldig at 
du har tilgjengelige besteforeldre så bruk tiden på 
dem. Bruk dem som en samtalepartner på godt 
og vondt. Det vil du være glad for den dagen de 
er borte. 

Alt som er nevnt i denne talen vil kreve masse 
mot av deg, og det vil kreve at du tar valg. Livet 
handler om valg. Du velger hvordan du reagerer 
på situasjoner og du velger hvordan du vil starte 
morgendagen. Det er ditt valg hvordan du lever.

Spør deg derfor ofte, ja kanskje hver dag: Lever 
jeg det livet jeg vil leve? Er jeg den jeg vil være? 
Dersom jeg visste at jeg kan dø når som helst, ville 
jeg da levd annerledes?

Vit at de færreste savner sine attester, pokaler, og 
diplomer ved dødsleiet. De fl este som står ansikt til 
ansikt med døden, sier at de ville så gjerne fått vært 
litt mer sammen med dem de er aller mest glad i.

Bli heller et verdifullt menneske enn et vellykket 
individ. Det er viktigere å være et godt menneske 
enn å ha en fl ott attest. Lykke til med framtiden! 

Dette er ord til ettertanke, både for ungdom-
mene våre, men også for oss foreldre, besteforeldre 
og oss som jobber med barn og ungdom.  Ord 
som er viktig å ta med seg i alle epokene våre barn, 
ungdom og barnebarn skal igjennom.

Med disse ordene vil vi ønske alle en solfylt som-
mer med glede, latter, sang og koselige stunder 
med venner og familie.

NYT DAGENE!
Sommerhilsen fra

MOT teamet i Flå.

MOT for dagen
Det har vært konfi rmasjoner, det fortsetter med å være konfi rmasjoner rundt oss. 10 klassinger 
har hatt eksamen, og skal ut på nye eventyr. De skal ut i den store verden, fi nne seg selv, bli 
inkludert, inkludere andre, gi av seg selv og ikke minst gå de nye ukjente veiene i livet. Uansett 
hvem vi er, hvor vi er og hva vi skal, så er det mange ord som kan være gode på veien.

I dag har vi lyst til å dele en tale som er skrevet av Atle Vårvik, hentet fra boken «MOT til å 
leve». En tale som er brukt i mange konfi rmasjoner, men også brukt i forbindelse med ungdom-
mer i starten av en ny epoke. 
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Barnehagen
DUGNAD
Foreldreutvalget i barnehagen har arrangert 
2 dugnadskvelder i barnehagen i mai, og det 
har vært utrolig bra oppmøte og god innsats! 
Det var en positiv og arbeidsvillig gjeng som 
kom begge kvelder, og stemningen underveis 
var inkluderende og positiv.

Barnehagens ansatte takker foreldregruppa 
spesielt for den nye fi ne gapahuken vi har 
fått, benkene rundt ildstedet, utekjøkkenet til 
barna, den nye trappa til snekkerboden, skikas-
sene, samt all hjelp til generelt vedlikehold av 
uteområdet. Tusen takk til alle dere som har 
bidratt!

BESTEFORELDRE- OG OLDEFORELDREDAG
Fredag 22. mai ble det arrangert besteforeldre- 
og oldeforeldredag i barnehagen. Hyggelig å se 
at så mange tok seg tid til å besøke oss. Barn 
og voksne ble fordelt i aktivitetsgrupper og alle 
fi kk felles lapskausmåltid. Det hele ble avslut-
tet med tilbud om en traktortur med bestefar 
Magne Trøstheim – til stor stas for de små! 
Tusen takk for alle bidrag til en fl ott dag!

SOMMERINFORMASJON
Barnehagen holder stengt i uke 29, men hol-
der åpent resten av sommeren. Det vil være 

redusert drift på sommerstid, da vi bemanner 
etter antall påmeldte barn.

Vi i barnehagen ønsker små og store en riktig 
god ferie – og  velkommen til et nytt barneha-
geår med oppstart mandag 17. august. 
Ta gjerne turen innom for å hilse på J.

KONTAKTINFORMASJON
Hovednummer   -   32 05 02 70
Avdeling Revehiet   -   94 76 62 23
Avdeling Ekornstubben   -   94 84 91 21
Avdeling Bjørnehiet   -   40 91 81 21

Epost: aina.plassen@fl aa.kommune.no

Barnehagen ønsker både besøkende og fastbo-
ende en riktig god sommer.

TORSDAG 13.08.15
Planlegge det nye barnehageåret, bli kjent med 
nytt personale og klargjøre avdelinger.

FREDAG 14.08.15
Nytt barnehageår starter mandag 17.08.15. 
Skolen starter onsdag 19.08.15.

MANDAG 09.11.15
Regional kursdag for barnehager i Hallingdal.

ONSDAG 23.12.15
Planlegging av vårhalvåret 2015. Dagen vil bli 
gjennomført som 2 kveldsøkter i januar-16. 
Skolen er stengt denne dagen.

FREDAG 06.05.16
Evaluere barnehageåret / planlegge nytt bar-
nehageår. Dette er inneklemt fredag etter Kr. 
Himmelfartsdag. Bhg vil på et senere tidspunkt 
avgjøre om dagen skal gjennomføres i sin hel-
het, eller deles opp i kveldsøkter. Skolen er 
stengt denne dagen.

Flå Barnehage
- planleggingsdager 2015/2016

Måned Dager Ferie og fridager for elevene

August 9 Første skoledag for elevene er onsdag 19/8
September 19 Høstferie uke 40, 28/9-2/10
Oktober 20 Høstferie uke 40, 28/9-2/10
November 20 Elevfri dag fredag 9/11
Desember 16 Siste skoledag før juleferien er tirsdag 22/12
Januar 20 Første skoledag etter juleferien er mandag 4/1
Februar 20 Vinterferie 29/2-6/3
Mars 12 Vinterferie 29/2-6/3 og Påskeferie 21/3-29/3
April 21
Mai 18 Fri torsdag 5., fredag 6., mandag 16. og tirsdag 17/5
Juni 15 Siste skoledag skoleåret 2015-2016 er tirsdag 21/6

Skolerute 2015 – 2016
GJELDER SKOLEN OG SFO

Biblioteket
informerer 2015
Biblioteket vil holde stengt fra og med uke 25 
(15. juni) pga fl ytting til nye lokaler i veksthu-
set. Siste mulighet for å låne bøker til som-
merlesningen vil da være torsdag 11. juni. 
Velkommen til nytt bibliotek ved skolestart 
i august.

God sommar!

Planleggingsdager: 14.- 17.- og 18. august, 9. november 2015, og 23. juni 2016. 
Siste planleggingsdag bestemmes senere.
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Til alle som har støttet oss
Skue Sparebank, Flå Røde Kors, Utdannings-
forbundet, Flå Kommune, Gandrudbakken 
Maskin, Flå Elveeierlag, Flå IT-senter, Flå 
kvinne- og familielag, Flå Pensjonistforening, 
Flå Kunstforening, Flå Historielag, Fagforbun-
det og Flå Revmatikerforening.

Vi vil få takke for 21 240 kr som vi fi kk til Polen-
turen. Turen gav oss mange opplevelser som 
vi aldri vil glemme. Vi har vært i konsentra-
sjonsleirene Birkenau, Auschwitz, Sachsen-
hausen og Ravensbrück,og vi var også innom 
Stasi-fengselet i Berlin. Det var mange sterke 
inntrykk. I tillegg har vi hatt en del kulturelle 

opplevelser, slik som markedsplassen og han-
delsgaten i Krakow, og Tropical Island som er 
Europas største hall med tropisk klima, der 
badet vi og koste oss. Vi besøkte også Salt-
gruvene, var på folklorekveld og hadde guidet 
rundtur i Berlin.

Vi har hatt en fl ott tur og takker igjen for støt-
ten dere ga oss slik at det var mulig å gjen-
nomføre denne turen.

M vh
10. trinn Flå skole, kull 1999. 

v/Live Kolsrud Engene (kontaktlærer)

Velkommen til Roppecrossen 2015
Jeg oppfordrer alle Flåværinger til å ta turen 
til Roppemoen Motorsportsenter den 13 og 
14 juni. For første gang arrangeres det løp 
over to dager, og vi håper på stort oppmøte 
av publikum og førere. Vi prøver å lage action 
og oppvisning av driftebil i pausen. I år kom-
mer det noen svensker for å prøve å klå seg på 
våre lokale helter. Greier de det, eller fortsetter 
vi den lange rekken med hjemmeseiere?

Start begge dager kl 09.00

Inngang begge dager: 150,- Inngang for en dag: 
100,- Barn(16) gratis.

Mats Bjerknes
Leder i NMK Nedre Hallingdal

Opptur Buskerud 2015
Buskerud Røde Kors inviterer herved til 
feiring av Røde Kors 150 års jubileum!

LØRDAG 15. AUGUST 2015 går vi sammen til 
Høgevarde, toppen av Norefjell! Det vil bli tre 
forskjellige utgangspunkt:
- Tempelseter i Eggedal med avgang kl. 10 og kl. 11
- Gulsvikseter i Flå med avgang kl. 10 og kl. 11
- Bøeseter i Krødsherad med avgang kl. 9 og kl. 10

Så samles vi på Høgevardetoppen, 1459 meter 
over havet, kl. 13.00. 

Ved Høgevardehytta serverer 
vi sodd, vafl er, saft og kaff e. 
Arrangementet er gratis for 
deltakerne. 

Påmeldingsfrist er 26.06. Påmelding skjer via 
ditt lokale Røde Kors. Kjell sævre:90687238  /  
Alf Erik Reiersgård 970 90 830
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 Austvoll bru
Gjennom samtaler med Buskerud Fylkeskom-
mune  har vi nå klarert at det er en mulighet for 
at Flå kommune kan forskuttere deler av kost-
naden med ny Austvoll bru. Kommunestyret i 
Flå har gjort vedtak om at man prinsipielt går 
inn for forskuttering. og Statens Vegvesen er 
i gang med reguleringsplanarbeidet. 
Vi kan nå slå fast at det blir ny bru.

Vinmonopol
Torsdag før påske åpnet  Vinmonopolet sitt 
utsalg i Flå. Vi er dermed den minste kom-
munen i Norge med vinmonopol.

Vinmonopol i Flå er i seg selv ikke noe mål, 
men for å gi et enda bedre tilbud til de som 
stopper på Bjørneparken Kjøpesenter er det 
viktig. På den måten sikres de andre arbeids-
plassene på senteret.

Vi gratulerer «polet» med etableringen og 
ønsker lykke til med driften .

 Vrakbilmottak
Hallingdal Renovasjon IKS har avsluttet drif-
ten av vrakbilmottak på Roppemoen. Det er 
etablert et nytt mottak for vrakbiler på Gol, og 
som gir mulighet for fortsatt å kunne levere 
vrakbiler i Hallingdal.

HR fortsetter med drift av lokalt avfallsmot-
tak for Flå på Roppemoen, med samme 
åpningstider som før, torsdag, fredag og 
lørdag, se åpningstider og mer informasjon 
på www.hallingdalrenovasjon.no. Vi håper 
Flåværingene bruker sitt lokale avfallsmot-
tak fl ittig, og leverer alt grovavfallet sitt der. 
Mottaket tar imot alle avfallstyper.

Leif Ove Sataslåtten
Daglig leder HR IKS
Mob. 91171622, tlf.32086118
leifove@hallingdalrenovasjon.no 

Informasjon fra NAV Flå
NAV FLÅ FLYTTER  INN I  NYE 
KONTORLOKALER I VEKSTHUSET
I forbindelse med fl yttingen er det nødvendig 
å holde NAV Flå stengt 18. og 19. juni. Disse 
dagene kan bare akuttsaker tas i mot. Hen-
vendelser rettes da til servicekontoret. 

NAV Kontaktsenter tlf 55 55 3 33  kan hjelpe 
deg med de fl este henvendelser enten det 
gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer 
eller spørsmål om rettigheter og plikter.

ÅPNINGSTIDER SOMMER 2015
Uke 27 (29. juni – 3.juli) og uke 29 + 30 + 31 
( 13. – 31.juli) er NAV Flå åpent mandager og 
torsdager.
NAV Flå er  ikke betjent uke 28 (6.-10.juli.)   
Henvendelser om NAVs  tjenester rettes til 
NAV kontaktsenter tlf 55 55 33 33.
Kontaktsenteret kan  hjelpe deg med de fl este 
henvendelser enten det gjelder utbetalinger, 
meldekort, skjemaer eller spørsmål om ret-
tigheter og plikter.   
Publikum kan også benytte selvbetjenings-
løsninger på www.nav.no.
Akutthenvendelser rettes til NAV Nes via 
NAV kontaktsenter tlf 55 55 33 33  eller til  Flå 
servicekontor. 

NAV Flå

Kommunestyrevalget 2015 
- Godkjente valglister

Flå valgstyre har i møte den 11. mai 2015 godkjent disse listeforslagene som 
offi  sielle valglister til kommunestyrevalget 2015 i Flå kommune:

• Arbeiderpartiet
• Bygdelista for Flå
• Fremskrittspartiet
• Samarbeidslista mellom 

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti
• Venstre

De godkjente listene ligger til gjennomsyn på servicekontoret, Veksthuset, 
og på www.fl aa.kommune.no

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 
- Hvor og når kan du forhåndsstemme?
Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken 
kommune de er manntallsført i, kan i perioden 
fra 10. august til og med 11. september 2015 avgi 
forhåndsstemme i Flå kommune.

Du kan avgi forhåndsstemme på servicekonto-
ret, Flå Veksthus, mandag-fredag kl 09.00-15.00

Hvis din forhåndsstemme skal sendes til annen 
kommune, vær oppmerksom på at du selv er 
ansvarlig for å avgi stemme så tidlig at stem-
megivningen når frem til det valgstyret der du 
er manntallsført innen valgdagen 14. september 
kl 21.00.

Ta med valgkort!

Forhåndsstemming på institusjon
Flåheimen onsdag 9. september kl 10.00-14.00

Dersom du på grunn av sykdom eller ufør-
het ikke kan avgi stemme på valgdagen eller 
forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi 
forhåndsstemme til ambulerende stemmemot-
taker der du oppholder deg. Søknad om å få 
avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn 
til valgstyret innen tirsdag 8. september 2015.
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MOT turneen er en samfunnsbyggende turne til 
lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT. 
Dette  for å styrke MOT-arbeidet i kommunene 
og  skolene. Turneen inneholder både en faglig 
del –møter med kommunen og skolens ledelse, 
samt  foredrag for lærere  og andre som arbeider/ 
befinner seg på ungdommens arena. Turneda-
gens høydepunkt er konserten, der profesjonelle 
MOT-musikere lager et forrykende show sammen 
med de lokale elevene /ungdommene. Turneen 
skal også forsterke glede og mestring blant 
ungdom, kvalitetssikre og forankre god lokal 
ledelse, samhandling og prestasjoner, skape en 

arena for dialog mellom MOT sentralt og MOT 
lokalt. Ungdom er selv delaktig i forberedelser 
og gjennomføring av dagen. Turneen blir betalt 
av Gjensidige-stiftelsen. En stor takk for at de 
gjør denne turneen mulig. 

Dagen i Flå startet med årsmøte. Deretter gjorde 
MOT-bussen sitt inntog. En stor buss fylt med 
glade MOT-medarbeidere, blant annet Alejandro 
Fuentes. Det var hylende og glade ungdommer 
i Flå som tok imot bussen. Det ble rigging av 
scene, etterfulgt av foredrag av Bård Flaarøn-
ningen. 

MOT-turneen 2015
Det var en stor dag for Flå som lokalsamfunn med MOT fredag den 6. mars. 
Da kom den store MOT-turneen til Flå.

Ungdommen sammen med turnegjengen  fort-
satte med lek og aktivitet i hallen, hvor det ble 
«capture the flag» konkurranse, for en innsats. 
Artig å se at alle deltok. Imponert over å se hvor 
mye turnegjengen gir av seg selv, tross ukas 
siste dag. Alejandro gikk foran med et godt 
eksempel. En utrolig flott person, som vi skal 
være stolte over å ha som MOT-ambassadør.
Vi avsluttet dagen med tacobuffe for ungdoms-
trinnet sammen med turnegjengen, lokal MOT-
ledelse, samarbeidspartnere og støttespillere i 
lokalsamfunnet. Skue Sparebank og Flå kom-
mune sponset maten, ungdommen tilberedte 
den. Dagen etter var det lydprøver og en flott 
konsert, avsluttet med nytt foredrag for elever 
og lærere.  Et utrolig bra MOT-døgn i Flå. 
Tusen takk til MOT sentralt, Skue Sparebank, 
Gjensidigestiftelsen og Flå kommune for at dette 
ble en fortreffelig dag. Det ble vist stor begeist-
ring og glede på showet. Stor stemning i hallen 
og mange glade fjes og smil et helt døgn i Flå. 

- 20 - - 21 -



Damehåndball
For første gang på mange år ble det startet et 
damelag i håndball på Flå høsten 2014. Det 
ble noen store tap, men også mange jevne 
kamper, og noen seiere i løpet av vinteren. Når 
sesongen var slutt stod vi med 10 poeng, både 
Hønefoss, Gol og Åmot bak oss på tabellen.
Laget har bestått av spillere i alderen 16 til 
49 år. Dessverre er det noen av jentene som 
forsvinner på skole fra høsten av, så i skrivende 
stund er det usikkert hvorvidt vi klarer å stille 
seniorlag i regionserien kommende sesong, 
men vi håper i det lengste. 
 Vi har også hatt to lag i Hallingdalserien, et 
blandet gutte- og jentelag (11-12 år),  og et rent 
jentelag (7-10 år).
Bildene er av det yngste laget vårt, jenter 7-10 
år, og et med Martine Østdahl, Agnes Seter-
støen, Karen Skogstad, Heidi Hommedal og 
May Iren Natten Frydenlund på damelaget. 
Det er også et lagbilde av damene, men det 
mangler noen sentrale spillere som Heidi Rei-
ersgård og May Iren Frydenlund.

Inger Seterstøen

Vil også nevne Flå barnehage som laget «MOT 
brua». Brua synliggjør viktigheten av at alle byg-
gesteiner må være på plass for at vi skal ha en 
trygg bru. Det samme gjelder barna og ungdom-
men vår. For at de skal komme seg gjennom livet 
trygt og godt må alle elementer være på plass, 
kjærlighet, trygghet, omsorg, tilhørighet, inklu-
dering, respekt, vis begeistring, gi ros, involver 
andre, våge å gå egne veier, vise følelser osv… Flå 
kommunale barnehage lagde brua som et symbol 
på overgangen mellom barnehage og skole.  For 
at ungene våre skal få en god overgang, må alt 
dette være på plass, og vi må jobbe sammen. 
Foreldre og ansatte i skole og barnehage. 

Dette var virkelig gøy. Vi kan leve lenge på dette. 
Veldig stolt av alle sammen, og takk til alle som 
bidro til at dette ble et festdøgn for MOT i Flå.  
Vi er heldige som har MOT i Flå. MOT jobber 
på alle arenaer, på skole, i fritid og hjemme via 
foreldremøter. MOT jobber med å være synlig 
flest mulig steder, slik at ungdom og voksne 

stadig skal minnes på budskapet til MOT. MOT 
jobber i forkant, ser hele mennesket, forsterker 
det positive og bruker ansvarlige kulturbyggere til 
å inkludere andre.  MOT sin visjon er et varmere 
og tryggere samfunn. Og vi ønsker jo et trygt og 
varmt samfunn i Flå.
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KIRKELIG ORGANISERING
I det første menighetsbladet i år skrev vi litt 
om den kirkelige organiseringen i Nes og Flå, 
etter at samarbeidet rundt Flå og Nes kirke-
lige fellesråd ble avsluttet fra 01.01.15. I denne 
artikkel følges denne informasjonen opp

DE ANSATTE/STILLINGER
Alle ansatte i kirken i Nes og Flå (unntatt 
prestene) har siden 2006 vært ansatt i Flå 
og Nes kirkelige fellesråd. Fra 01.01.15 ble 
disse ansettelsesforholdene overført til de to 
menighetsrådene. Rådene har siden arbeidet 
med å få stillinger og bemanning på plass.

Kirkeverge, sekretær og graver sluttet i sine 
stillinger i Flå 1. juni. Kantor slutter i Flå 1. 
august. Menighetsrådet har lyst ut de ledige 
stillingene i mai.

Pr 1. juni er det følgende stillinger i kirken i 
Flå: Kirkeverge/sekretær 40 %,  trosopplærer 
20 %, kantor 30 %, kirketjener/kirkegård 48 
%, klokker/renhold 21 %.

Sokneprest Bodil Lilliegaard har sin siste 
gudstjeneste i Flå 5. juli, og er ansatt som 
sokneprest i Ibestad i Troms. Fra 1. august 
vil Terje Eklund ha et vikariat i Flå.

PRAKTISK SAMARBEID
Eksisterende samarbeid om prestetjenesten 
og konfi rmanter er ikke endret, men de prak-
tiske sider ved dette blir det arbeidet videre 

med. Nes har sagt opp avtalen om felles gra-
vertjeneste fra 1. juni, Flå vurderer hvordan 
de skal organisere sin. Nes har etablert eget 
menighetsblad, Flå vil bruke det kommunale 
bladet Fløværingen.

For innbyggere i Flå vil det bli noen prak-
tiske endringer, ved at henvendelser om 
dåp, vielse, konfi rmasjon og gravferd skjer 
Flå kirkekontor. Kirkekontoret fl yttet 13. mai 
inn i Flå veksthus og er å fi nne i 2. etasje ut 
mot riksvegen.

MENIGHETSBLADET
I denne utgaven av Fløværingen fi nner du 
«Menighetsblad for Flå menighet» som et 
blad i bladet! Forrige utgave ble dessverre 
noe amputert da stoff rist var samme dag 
som samarbeid ble avklart med kommunen, 
men denne gang har vi fått inn stoff  slik et 
menighetsblad kan se ut. Ved siden av faste 
spalter som gudstjenesteoversikt, døde/
døpte/vigde, valgstoff  ol, er det alle mulig-
heter til å presentere aktuelle saker knyttet 
til kirke og menighetsliv. Menighetsrådet 
tar imot stoff  og ideer! Det vil bli samlet 
inn kollekt til menighetsbladet ved noen 
gudstjenester i kirken, dette er for å dekke 
merkostnadene ved fl ere sider i Fløværingen. 

Lykke til med det videre arbeidet i Flå!
 

Audun Aasheim
kirkeverge/redaktør til 1. juni  

Nytt fra Flå  menighet

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

 Håndball jenter 15
IL Flåværingen deltok vinteren 2015 med et jentelag i regionserien i Håndball. Dette gikk veldig 
bra. Flåværingsjentene ble nr 2, bare slått av Heradsbygda.

Jentene er fortsatt ubeseiret på hjemmebane. Alle er motiverte og det blir 16 lag til høsten.
Så da kan vi glede oss til mange kamper i Thonhallen.

Ringerike 
Interkommunale legevakt
Fra og med 1.mai 2015 gikk Flå kommune over 
til Ringerike Interkommunale legevaktdistrikt 
på kveld, natt og helg.
 
Det er samme telefonnummer til legevakten 
som før: 32050202. Oppmøte på legevakta 
skjer ved Ringerike Interkommunale legevakt 
ved Ringerike Sykehus.
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LISTEFORSLAGET TIL 
ÅRETS MENIGHETSRÅDSVALG
Innen fristen 1. mai var det kommet inn 
ett forslag til valgliste fra menighetsrådet. 
Denne ble godkjent i Flå menighetsråd 8. 
mai og inneholder følgende navn (oppført 
alder er på valgdagen):

1. Ragne Sevre, kontormedarbeider, 64 år, Flå 
2. Per Kristian Aas, pensjonist, 73 år, Flå
3. Anne Aavestrud, regnskapsmedarbeider, 

65 år, Flå
4. Ole Eilev Seterstøen, drosjeeier, 50 år, Gulsvik
5. Annette Heiplass, sykepleier, 37 år, Flå
6. Dan Kenneth Gigernes, resepsjonist, 

36 år, Gulsvik
7. Britt Stillingen, pensjonist, 69 år, Flå
8. Merete Gandrud, jordmor, 45 år, Gulsvik
9. Liv Unni Røed, pensjonist, 69 år, Gulsvik
10. Tone Borkamo, pensjonist, 67 år, Gulsvik
11. Caroline Bjørkevik, lærling barnehage, 

23 år, Flå

Av disse sitter Ragne Sevre, Anne Aavestrud 
og Britt Stillingen i menighetsrådet denne 
perioden, mens Per Kristian Aas har vært 
1.vara. Kandidatene presenteres nærmere 
i neste Fløværingen som kommer uka før 
valget!

Det skal velges seks faste medlemmer samt 
fem varamedlemmer. Ved de siste valgene 
har halve menighetsrådet vært på valg i Flå, 
denne ordning er nå tatt bort.

VALGKORT
Det vil bli sendt ut valgkort til alle med stem-
merett ved Kirkevalget. Kortet vil bli sendt 
ut i god tid før forhåndsstemmegivningen 
starter 10. august. I valgkortet vil du fi nne 
listeforslag til menighetsrådet og til Tunsberg 
bispedømmeråd, opplysninger om stemme-
steder og åpningstider, og annen praktisk 
informasjon om Kirkevalget.

FORHÅNDSSTEMMER
Det vil være anledning til å avgi forhånds-
stemmer på Flå veksthus i perioden 10. 
august- 11. september. 

Det blir også forhåndsstemming på Flåhei-
men uka før valget, tidspunkt annonseres på 
institusjonen.

ÅPNINGSTIDER VALGLOKALENE
Det vil bli samme åpningstider i valglokalene 
for Kirkevalget som for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget. Informasjon om dette kom-
mer i Fløværingen uka før valget.

VALGAVIS
Menighetene i Hallingdal vil lage en felles 
valgavis, som kommer ut til alle husstander 
lørdag 8. august. Her vil det også komme 
presentasjon av alle kandidater til bispedøm-
merådsvalget. Det er i år fremmet to listefor-
slag til bispedømmerådsvalget.

MER INFORMASJON
All informasjon om Kirkevalget fi nnes på 
www.kirkevalget.no

Fra valgtinget i Flå 2013. Kjell Sævre, Wenche Whiting og 
Hans Bekken tar imot stemmer.

For førsteklassinger er Min kirke, min Tro (MIKRO) det aktuelle tiltaket innen trosopplæringen.. 
Ett av innslagene her er gårdsbesøk på våren. 29. april var 7 forventningsfulle førsteklassinger på 
plass i sauefjøset til Laila Sevre i Flå! Her var det mye spennende, med nyfødte lam og breking i 
alle ender av fjøset. Og selvsagt fi kk alle kose med hvert sitt lille lam.  

Helt fremst til venstre: Oda Marie Lysne Kolsrud. Neste rekke: Elias Gaptjern og Ole Alexander Hagberg. Bakerst: Jakob Hjelmaas 
Lien, Birgit I. Mathismoen (fra Nes), Emilie Sønsteby og Trym Vivelid Nilssen. Helt bakerst: Trosopplærer Gerd Eli Berge

Elias Gaptjern  Trym Vivelid Nilssen

Trosopplæring i sauefjøset!
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Kjemperesultat 
på Fasteaksjonen!
Tirsdag før påske var våre konfi rmanter ute 
med innsamlingsbøssene på den årlige 
Fasteaksjonen. Resultatet i år ble meget bra, 
hele 16 180 kr kunne telles opp da alle bøs-
sene var kommet inn igjen. Dette er beste 
resultatet de siste 10 år, og et godt bidrag 
til Kirkens Nødhjelps arbeid med å skaff e 
vann til befolkningen i fattige land. På www.
fasteaksjonen.no kan man gå inn og se all 
slags statistikk for innsamlingen. Med dette 
resultatet ble Flå nest beste kommune i Bus-
kerud i innsamlet beløp pr innbygger.

Tusen takk til konfi rmanter, foreldre og 
menighetsråd som satte av en ettermiddag 
til et nyttig arbeid!

Andrine Støa Gandrud slapper av etter endt oppdrag. 
Foto: Karin Reiersgård

Marius Orebråten Andersen teller bøsseinnholdet i telleautomaten i Skue Sparebank. Foto: Karin Reiersgård

50-årskonfi rmanter i Flå 2015
Følgende ble konfi rmert i Flå kirke 
27. juni 1965:

Grete Tollefsen
Ingrid Sæterstøen
Magnhild Sætra
Marit Oddlaug Pedersen
Ruth Ingeborg Myrvad
Synnøve Holtet
Torill Ingebjørg Tollefsrud
Arvid Nymoen
Eilert Olsen

Kolbjørn Berg
Oddvar Plassen
Ole Kleven
Ole Aavestrud
Torbjørn Grøslandsbråten
Tormod Lindquist 
Vidar Reiersgård

Årets gudstjeneste for 50-årskonfi rmantene 
er i Flå kirke søndag 30. august.

Konfi rmanter 
i Flå
Konfi rmanter i Flå kirke søndag 3. mai 
2015. Foran fra v. Emilie Støa Gandrud 
og Andrine Støa Gandrud. 

Midten fra v. Ingvild Stavn og Maren 
Kolsrud

Bak fra v. Asbjørn Ellingsberg Seter-
støen, sokneprest Bodil Lilliegaard og 
Marius Erland Orebråten Andersen.

Iris Merete Natten Frydenlund ble også 
konfi rmert i Flå kirke denne dagen, men 
var dessverre ikke til stede på samtale-
gudstjenesten da bildet ble tatt.

Foto: Fotograf Marit Skredegård, Gol 
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Bispevisitas 
16-29. november
Det er nå klart at biskop Per Arne Dahl kom-
mer på bispevisitas til Hallingdal i uke 47-48, 
dvs perioden 16- 29. november.

Tidligere fi kk hver kommune bispevisitas 
over tre-fi re dager, med et omfattende 
program alle steder. Det er nå etablert en 
ordning med prostivise visitaser i Tunsberg. 
Først ute er Drammen prosti i juni, og så 
kommer Hallingdal prosti i november.

I foreløpig oppsett til program er det tre 
datoer å merke seg:

Fredag 20. november
Lokal dag for Flå med møte med stab, råd 
og kommune.
Søndag 22. november
Visitasgudstjeneste i Nes kirke
Søndag 29. november
Avsluttende gudstjeneste i Geilo kulturkyr-
kje, og samtidig 5-årsjubileum for kirken.

Forrige bispevisitas i Flå (og Nes) var 3-7. 
september 2003. Mer stoff  om bispevisita-
sen kommer selvsagt i Fløværingen utover 
høsten.

Biskop Per Arne Dahl i Ål kirke 27. november 2014 da han 
besøkte menighetene og de ansatte i Hallingdal for første 

gang. Foto: Kjetil Storebråten, kirkeverge i Hemsedal.

Vinduene i Flå kirke har en stund hatt 
behov for oppgradering. Noen ruter 
har vært knust, noen har vært knekt, og 
fl ere blyglass-seksjoner har forskjøvet 
seg. Lister har løsnet, og fl ere årganger 
med fl uer og støv har samlet seg mellom 
vinduslagene.

Menighetsrådet har hyret inn Strendo 
Trevare på Ål til å ta det praktiske arbei-
det med å få orden på vinduene. Da Flø-
væringen var innom 20. mai var arbeidet 
godt i gang. 

Utbedring av vinduene i Flå kirke

På bildet ser vi Kjetil Leikvoll fra Strendo Trevare med en del 
av et blyglassvindu, og klokker Karin Reiersgård som  hjalp 
til med vinduspuss etter som seksjonene ble satt inn ig jen.

DØPTE 

04.01.15
Eline Svingen Kleven
Milly Gaptjern
Norah Oline Vissebråten Oterholt

15.02.15
Bella Marie Hegglid
Thiril Listøen Ellseth
Kristian Kolsrud Erikson

22.03.15
Erik Aleksander Labaj

26.04.15
Mali Stillingen

DØDE 

FEBRUAR
Birgit Ruud (1916)
Inger Marie Sæterstøen (1947)
Egil Morten Frydenlund (1962)

MARS
Halgrim Sævre (1936)

Aktiviteter i 
Trosopplæringen
LysVåken - For 5.trinn(10-åringer): Vil du 
være med på noe spennende? Bli med 
på LysVåken med overnatting i Nes fjell-
kirke lørd. 5.-sønd.6.sept. Avsluttes med 
Fjellets Dag og gudstjeneste i fjellkirka 
søndag, der 5-åringene er spesielt invitert.

Invitasjoner sendes direkte til barna på 
de aktuelle årstrinn. For mer info kontakt 
trosopplærer Gerd Eli Berge på tlf 415 08 
155 eller epost gerd.eli.berge@nes-bu.
kommune.no

Søndag 5. juli 
Aposteldagen/6.s.i treenighetstiden
Kl. 11:00 Flå kirke
 Avskjedsgudstjeneste 
 for Bodil Lilliegaard
 Ofring til menighetsbladet

Søndag 2. august 
10. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11:00 Flå kirke
 Vikar 
 Ofring til Kirkens SOS i Buskerud 

Søndag 16. august 
12. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11:00 Flå kirke
 Vikar 
 Ofring til Flå menighetshus

Søndag 30. august 
14. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11:00 Flå kirke
 Vikar 
 50-års konfi rmanter
 Ofring til menighetsarbeidet

Søndag 13. september. Vingårdssøndag 
16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00 Flå kirke 
 Vikar 
 Konfi rmantpresentasjon
 Kirkekaff e 
 Ofring til konfi rmantarbeidet
 
Søndag 27. september. 
18. søndag i treenighetstiden
Kl. 11:00 Flå kirke
 Bente H. Nyseth
 Ofring til menighetsbladet

VI GÅR I KIRKEN
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Informasjon til alle husstander i Flå

Kreator Kommunikasjon AS • www.kreator.no (0,7´ - 06-15)

Hilsen fra sokneprest Bodil
5. juli kl. 11.00 har jeg afskedsgudstjenste i 
Flå kirke. 1 år blev det til i Flå, i min lange kar-
riere, som sokneprest i Danmark og Norge. 
Desværre!

Jeg var lykkelig da jeg skulle fl ytte til Flå etter 
2 år i Namsskogan og Røyrvik. Jeg var  plud-
selig tæt på Danmark. 2 timers kjøring til 
Larvik og så vupti, ombord på skibet,  og så 
var jeg i Danmark.

Jeg kom med store forventninger og glede 
til at tage fat på de opgaver soknet bød på. 
Jeg har aldrig været skuff et en eneste gang 
over Flå sokn. Her er en fantastisk formand 
og et råd,  der stiller op så snart lejlighed 
kræver det. Og en dejlig menighet,  der kom 
og deltok i gudstjenester og kirkelige hand-
linger. Tak for det.

Ikke alene reiser jeg vek fra Flå, men jeg 
reiser helt til Nord Norge til Ibestad preste-
gård,  og her  håper jeg på 2 ½ år i tjeneste,  
innen jeg skal tilbake til Danmark og være 
pensjonist.

Men Flå vil altid have en plads i mit hjerte. 
Jeg kom og mødte vidunderlige mennesker, 
søde konfi rmanter, dejlige babyer til dåp, 
brudepar og stor stor gæstfrihet overalt. Jeg 
mødte en menighet,  der åbent og tillidsfuldt 
tog imot meg og mit danske uden at kny! 
Tak for det. 

Bodil Lilliegaard

Fra innsettelsesgudstjenesten 29. juni 2014
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