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GULSVIK 2025

SPALTE

I 2005 ble bolystprosjektet «Gulsvik fra fjord
til fjell» satt i gang. Mye av utgangspunktet
for prosjektet var at man med bakgrunn i
den vellykkede satsingen på hytteutvikling i
Gulsvikfjellet ville se hva man kunne få ut av
dette i lokal verdiskapning i Gulsvik.
Flere grupper jobbet med ulike tema, som
arealbruk i fjellet, boligbygging i bygda og
utvikling av Hallingportenområdet.

Odd-Egil Stavn, Rådmann

Da er det igjen tid for kommunestyrevalg,
fylkestingsvalg og kirkevalg.
Valgdagene for kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes søndag 13. september 14.00
– 18.00 og mandag 14. september 09.00 –
20.00 i gymsalen på Flå skole. Det samme
gjelder kirkevalget.
Bruk stemmeretten din og vær med på å
bestemme hvordan Flå kommune skal utvikle
seg inn i fremtiden.
Godt valg!

Odd-Egil Stavn
Rådmann

Svært mye av tankegangen omkring arealbruk, bolig og hyttebygging er senere ført
videre i kommuneplanens samfunnsdel, og
i planprogram og føringer for kommuneplanens arealdel som nå ligger ute på høring.
For området rundt Hallingporten ble det
utarbeidet en reguleringsplan med tanke
på utvikling av handel, service, overnatting
mm. Statens vegvesen hadde mange og
vanskelige innsigelser til planen, og den ble
derfor lagt til side. Dette må også sees i
sammenheng med satsingen på det samme
i Flå sentrum i regi av Olav Thon. Handelen i
Flå har gått fra ca 22 mill i 2007 til nærmere
200 mill kr i 2015
Hytteutvikling har blitt en stor næring i Flå.
I løpet av de neste 20-30 år vil det i Høgevarde hytteområde være 15-1700 hytter. På
Sørbølfjell hytteområde er det godkjent 150
tomter og bygging pågår for fullt. I kommuneplanens arealdel som nå ligger ute på

Ordførerens

høring er det lagt opp til stor utbygging i
Turufjellområdet. Alt dette vil skape behov
for arbeidskraften. Målet må være at mest
mulig av denne arbeidskrafta kommer fra Flå

SPALTE

Foto: Audun Aasheim

Redaktørens

I kommunedelplan for Gulsvik som omfatter
området Roppemoen-Gulsvikskogen –Seterstøen-Støåsen, er det satt av betydelige arealer til industri og næringsvirksomhet. Det
er også lagt ut ca 100 boligtomter i denne
planen. (Seterstøen og Kittilsviken).
I Juni 2014 åpnet Sokna – Ørgenvika. Et veiprosjekt som har redusert kjøretiden fra Flå
til Hønefoss med 30%. Avstanden GulsvikHønefoss er nå 47 km.

Tor Egil Buøen, Ordfører

Skal Flå og Gulsvik bli et sted å reise til med
helårstilbud på opplevelser, aktiviteter, langrenn og alpint?

Ringeriksbane og ny E16 Hønefoss- Sandvika
er i ferd med å bli en realitet. Ringeriksbane
vil gi reisetid fra Hønefoss til Oslo S på 25
min. Reisetiden fra Gulsvik stasjon til Hønefoss er 37 min. Teoretisk kan man reise fra
Gulsvik til Sandvika på 50 min., eller til Oslo
på 62 minutt. Det er pendleravstand!

I prosjektet bør vi også se på hvor og hvordan vi yter kommunale tjenester og hvilket
nivå og hvilken kvalitet det skal være på
disse.
Skal vi få folk til å komme og bo, er det også
viktig at vi har et gode fritidstilbud og muligheter for en aktiv fritid.

Det foregår mye spennende i Ringeriksregionen. Det bygges stadig ut nye arbeidsplasser og det er ingen tvil om at for eksempel
Treklyngen (Follum) vil gi industrien i Hønefossområdet en kraftig vekst. På Ringerike
planlegger man for en dobling av folketallet
på 20 år.

Spørsmål om hvem som er interessert i
å investere i slike prosjekt, og hvem kommunen kan samarbeide med er viktig å få
avklart.

Skal vi i nabokommunen Flå hive oss på
dette «toget»?

10 år går fort. I denne saken gjelder det å
være på plass før toget går.

Prosjektet Gulsvik 2025 kan være starten på
dette.
Nr
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Flå – Først i Hallingdal

Kan Gulsvik ta en posisjon som boligområde
for Hønefoss og Oslo?
Tor Egil
Ordfører

Følgende forhold må utredes: Attraktive
boligområder, framtidig kollektivtrafikk med
fokus på intercity-satsing og muligheter for
næringsareal
-3-

Tour of Norway for kids

Juniorlandsfinale i bilcross

Den 14. juli ble Tour of Norway for kids avviklet med stor festivitas i Flå. Totalt 185 barn
deltok i rittet som ble sendt på TV 2 noen
dager senere. Flotte bilder fra Flå og en stor
opplevelse for de deltakende barn gjorde
dette til en flott dag. Det ble rigget opp en
flott stadion utenfor Thon Hotel Bjørneparken med en rundbaneløype i bakkant. Det var
ingenting å si på innsatsen til hverken ryttere
eller publikum. En stor takk til de som var
med på dugnad for å få dette til, og ikke minst
til arrangørene som gjorde en kjempejobb
med alt fra rigging til speakertjeneste. Det
ble delt ut tre sykkeltrøyer og en splitter ny
sykkel fra Giant. Sykkelvinner ble Tuva Rimejorde Ekeren på 9 år. Gratulerer!

Årets juniorlandsfinale i bilcross ble arrangert i Vikedal. Fra NMK – Nedre
Hallingdal var Henning Maribo, Henning Bjerknes, Arild Raaen og Vegard
Endrerud. En stor gjeng med supportere og støttespillere fra Flå var også med
både for å heie og å hjelpe til med mekking.

Har du lyst til å se mer så anbefaler vi å følge
lenken nedenfor.
Videoen er nå sett av over 60000: https://
www.facebook.com/tourkids/videos/vb.203
035969774706/851296048282025/?type=2&
theater

Til slutt ble Henning Maribo nr 4, en strålende prestasjon. Ingen andre fra NMK nedre
Hallingdal kom til finale, men innsatsvilje og
humør var på topp hele helga.
Gratulerer med flott innsats til alle sammen.

-4-
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Gjeddefiskefestival 2015
Gjeddefiskefestivalen 2015 ble en suksess.
Flott vær, men litt mindre fisk enn det pleier
å være. I år ble arrangementet åpnet med at
Jon Ekeren og Roar Stillingen avfyrte en saluttkanon. Et smell som nok frister til gjentagelse.
Alle var enige om at det blir Gjeddefiskefestival
neste år også.

Nye ladestasjoner for el-bil i Flå
Alle McDonalds Drive-Thru restauranter får hurtigladeuttak. McDonalds i Flå
har nå fått etablert 3 stk hurtigladere.

Takk til alle som bidrar til dette flotte arrangementet.

-6-
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MOT for dagen
Politiet og Nav
har flyttet inn i
Veksthuset

Et nytt MOT-år på skolen er i gang. Siden
det er valgår i år, tenkte jeg derfor at denne
historien ville passe bra:
En eldre snekker var klar til å pensjonere
seg. Han fortalte arbeidsgiveren sin om sine
planer om å slutte i husbyggingsindustrien
og ha mer fri sammen med konen sin og
resten av familien. Han kom til å savne lønningen, men han hadde behov for å trekke
seg tilbake. De kom til å klare seg fint.
Sjefen var trist for at hans gode arbeider
skulle slutte og ba han om å bygge bare
ett hus til som en personlig tjeneste for seg.
Snekkeren sa ja, men da han begynte var det lett å se at han ikke la sjelen sin i det. Han
gjorde en del nødløsninger og gjorde generelt dårlig håndverk og med dårlige materialer. Det
var en uheldig måte å avslutte en pliktoppfyllende karriere på.

Nav har flyttet inn i nye flotte lokaler
i veksthuset, vegg i vegg med kommunens servicetorg. Politiet har også
flyttet inn i nye lokaler i veksthuset,
vegg i vegg med NAV-kontoret. Vi
gratulerer med nye og hensiktsmessige lokaler.

Da snekkeren var ferdig med arbeidet sist kom sjefen for å inspisere huset. Han ga snekkeren
nøkkelen til huset og sa: ”Dette er ditt hus – det er min gave til deg”. Snekkeren var sjokkert.
Så synd!! Hadde han vist at han bygde sitt eget hus ville han ha gjort alt veldig annerledes.
Sånn er det med oss også. Vi bygger livene våre, en dag av gangen, og ofte putter vi mindre
enn vårt beste inn i bygningen. Så med et sjokk, innser vi at vi må bo i huset vi har bygd.
Og hvis vi kunne ha gjort det om igjen så ville vi gjort det på en annen måte. Men da er det
for sent å gå tilbake.
Du er snekkeren. Hver dag slår du inn en spiker, plasserer opp en ny planke eller setter opp
en ny vegg. ”livet er et gjør-det-selv prosjekt” har noen sagt. Dine holdninger og valgene du
gjør i dag bygger huset du skal bo i morgen.
BYGG DET KLOKT.
Med disse ordene vil vi ønske dere alle et godt
valg. Vil også oppfordre dere til å bry dere litt
ekstra. Bruk stemmeretten og bidra til at vi
får de personene og stemmene som Flå og
samfunnet ellers fortjener. Bry dere litt ekstra
i lokalsamfunnet.
Ta vare på hverandre! Det er noen ganger slik,
at de vi føler fortjener det minst, er de som
trenger det mest!

Bildet er hentet fra forestillingen Lala og
Lompa som har gått i Bjørneparken i sommer.
Det passer her. De synger: «Lala og Lompa,
Lompa og Lala, spiller ingen rolle hvem som
nevnes aller først. Lompa og Lala, Lala og
Lompa, verdens beste venner, lar hverandre
være størst.» Så vår oppfordring til dere alle:
GJØR HVERANDRE STØRST!
Hilsen fra
MOT-teamet i Flå
-8-
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Gratis førstelinjerettshjelp

Vi starter korps i Flå!

Gjelder for både Flå og Nes kommune.
Du kan komme til førstelinjerettshjelpen med
alle juridiske spørsmål, bortsett fra spørsmål
om straff og spørsmål fra selvstendig næringsdrivende om egen næringsvirksomhet.

DATOER FOR FRI RETTSHJELP 2015 ER:
Mandag 7.september kl 0900-1200
Mandag 26.oktober kl 0900-1200
Mandag 7.desember kl 0900-1200
Førstelinjerettshjelpen gir juridisk rettledning
og råd til privatpersoner.

Den offentlige forvaltningen har plikt til å gi
rettledning innenfor sine saksområder. Dersom problemet ditt kan løses ved å få rettledning, kan du ikke bruke førstelinjerettshjelpen.

HVEM KAN FÅ TJENESTEN?
Alle som bor i kommunen kan bruke førstelinjerettshjelpen.

Nå har legevakten samme
telefonnummer i hele Norge
Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede
nummeret 116117 (uttales: hundreogsekstenhundreogsytten). Fra da av vil du komme til
legevakten der du oppholder deg uansett hvor
i Norge du ringer fra. Nummeretfungerer både
fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

RING FØRST!
Legevakten er åpen for telefonhenvendelser
hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best at
du ringer på forhånd for å få en vurdering av
situasjonen og tilbud om relevant hjelp.
NÅR DU TRENGER LEGEHJELP: HVEM
SKAL DU RINGE?
•
Fastlegen din i åpningstiden
•
Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
•
113 når det er akutt og står om liv

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt
blir ikke endret. Legevakten skal bare
benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke
kan håndteres av egen fastlege.
Det gamle numrene til legevaktsentralen vil
fungere som før (32 05 02 02). Det kan brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt
enn der man oppholder seg. Dette kan være
nødvendig for eksempel om man ringer for
et sykt familiemedlem som oppholder seg en
annen kommune.
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Er det noen som har instrumenter som tilhørte det gamle korpset
eller instrumenter som ikke er i bruk?
DET NYE KORPSET VIL GJERNE OVERTA DISSE.
Ta kontakt med Siv Støen Haraldset på tlf 40216394 eller Servicekontoret 32053600.

Vi kommer gjerne og henter.

Rådgiver Jordbruk
Martin Skram Vatne slutter i sin stilling
i Flå kommune med siste arbeidsdag
26.08.2015.
Martin flytter da vestover til Bergen og vi
ønsker han lykke til i ny jobb.
Stillingen som rådgiver jordbruk blir midler
tidig besatt som en prosjektstilling fra samme
tidspunkt. Stillingens omfang vurderes fremover og endelig utlysning vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside i løpet av høsten.
RÅDGIVER JORDBRUK FRA 20.08.15
Knut Aavestrud er midlertidig tilsatt i en prosjektstilling/vikariat i vakant stilling i 40 %,
med oppstart 20.08.2015. Knut er i en studiesituasjon hvor han er i ferd med å avslutte
sin masteoppgave. Han har studert innenfor
natur, landbruk og GIS.

Knut Aavestrud

Knut vil være tilgjengelig på jobb i kommunen tirsdager og torsdager og kan kontaktes
på disse dagene på tlf. 32053624 / 47759030.
Knut vil da jobbe med jordbruksrelaterte saker
og i ev. ledig tid bistå med andre oppgaver
innenfor teknisk enhet.
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VASSFARDAGEN 2015

Gullskoen 2014 til Vassfardansen

Vassfardagen på Skrukkefyllhaugen har blitt en tradisjon. 3-400 hallinger og
valdriser samles her hvert år til hyggelig samvær og aktiviteter. At det værmessig var en av de fineste dagene i sommer, la på ingen måte noen demper på
stemningen. Fikk du ikke muligheten denne gangen, er det bare å møte opp
neste år.

På Dansefestivalen i Sel ble Vassfardansen 2014 kåret til årets arrangør av
bladet De Danseglade. Gullskoen er dansefolkets svar på Oscar, og en slik utmerkelse henger høyt. At den første Vassfardansen ble tildelt denne gjeve prisen
er selvfølgelig stort.

- 12 -
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Amund Granli mottok prisen på vegne av
arrangøren. En stor takk til alle som deltok på
dugnad før ,under og etter Vassfardansen 2014.

En spesiell takk til primusmotor Amund Granli
og Ole Grimeli.

To nye butikker
Sport Outlet
23. juni åpnet Sport Outlet dørene
i nye lokaler i Flå Veksthus. Mette
Nielsen er medeier og daglig leder.
Ut i fra den trafikken som har vært
på outleten i sommer ser dette ut til
å bli en kjempesuksess. En ny stein i
byggverket næringsutvikling i Flå er
på plass. Vi ønsker lykke til

Godteland
For alle som liker søtsaker var åpningen av Godteland på Bjørneparken
Kjøpesenter et hyggelig tilskudd til
utvalget av butikker i Flå sentrum.
Margun Fosse er daglig leder. Det
rapporteres om stor trafikk, noe
det vel for så vidt også har vært på
senteret i hele sommer. Godteland
driver også med salg i Bjørneparken.
Vi ønsker lykke til

Gulsvik stasjon
Også i sommer har Roar Aas hatt utstilling om gamle dager på Gulsvik stasjon. Utstillingen var vel verd et besøk, og de som ikke var innom i år, oppfordres til å benytte anledningen neste gang stasjonen er åpen
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TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015 går til Regnskogfondet og arrangeres søndag 18. oktober.

Her kan du stemme på valgdagen(e)
– Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Det blir holdt valg på representanter til kommunestyret og fylkestinget søndag
13. september og mandag 14. september 2015.
På valgdagen skal du stemme i den kommunen du er manntallsført.

TV-aksjonen 2015 går til Regnskogfondet og
sammen skal vi bevare noen av verdens største, sammenhengende regnskogsområder i
Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.
Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen.

mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom
hvis skogen raseres. Ved å bevare regnskogen,
bevarer vi også et biologisk skattkammer som
rommer 50-80 prosent av landjordas arter.
Vi trenger bøssebærere og sjåfører.
Ta kontakt med servicekontoret på telefon
32 05 36 00.

Verdens regnskoger er under et voldsomt
press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og
bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den
er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner

Du må stå i manntallet.
Valglokale – Flå skole, gymsalen

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har norske statsborgere som:
•
fyller 18 år innen utgangen av valgåret
•
ikke har mistet stemmeretten
•
eller noen gang har vært folkeregisterført
som bosatt i Norge

ÅPNINGSTID
Søndag 13. september 2015 – kl 14.00-18.00
Mandag 14. september 2015 – kl 09.00-20.00

Ønsker du å trene i fellesskap med andre? Da kan
Frisklivstrening passe for deg!

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere og som ellers fyller vilkårene over,
stemmerett dersom de:
a)	har stått innført i folkeregisteret som
bosatt i Norge sammenhengende de tre
siste årene før valgdagen, eller
b)	er statsborger i et annet nordisk land og
er folkeregisterført som bosatt i Norge
siden 30. juni i valgåret.

Vi har nå startet opp igjen med Frisklivstrening for høsten 2015. Vi har 2
treninger pr uke:
Pris: Kr. 300,- for 24 ganger (forskuddsbetaling).

Tirsdager 16.00 -17.00: Sirkeltrening på
fysioterapisalen med styrke og utholdenhet.
Oppmøte Flåheimen.

Frisklivstrening er for alle, uavhengig om du
er i jobb eller ikke.

Torsdager 13.30 – 14.30: Utetrening med
øvelser og intervaller. Oppmøte Flåheimen.

For mer informasjon eller påmelding: Ta
kontakt med fysioterapeut Else Hovde.
Tlf: 32 05 36 59

Treningene blir ledet av fysioterapeut.
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Nytt fra Flå menighet
Etter at Flå og Nes kirkelige fellesråd ble avsluttet, har det blitt jobbet med
å få på plass nye medarbeidere i staben til Flå menighet. Dette har vi lykkes
med, og alle er nå på plass.
Undertegnede er både sekretær og kirkeverge i en 40 % stilling fra 1. juni. Kontortid er i hovedsak hver onsdag, men tid kan
avtales også utenom dette. Sentralbordet til
Flå servicekontor vil kunne svare på om når
kirkeverge er tilstede på kontoret.
Gerd Eli Berge fortsetter sin stilling som
trosopplærer i 20 % stilling for Flå.
Marianne Gandrud Skinnes er ansatt som
organist i 30 % stilling fra 1. august, og kommer også til å bistå i konfirmantarbeidet det
kommende år i en 20 % stilling for Tunsberg
bispedømme.
Per Arne Martinsen er ansatt som kirketjener/kirkegårdsarbeider i 48 % fra 1. juni.
Karin Reiersgård jobber som klokker/kirketjener/renhold i 21 %.
Terje Eklund er ansatt som vikarprest fra
1. august, og vil tjenestegjøre i Flå i samarbeid med soknepresten i Nes, Bente Nyseth.
Flå kirkekontor har flyttet inn i nye lokaler i
Flå veksthus i 2. etg. Kirkekontoret tar imot
henvendelser om dåp, konfirmasjon, vielse,
gravferd og det som har med kirkegården
å gjøre.
Vi har også kommet på facebook. Der er
det bare å gå inn å finne gruppen Flå Sokn/
- 18 -

menighet/Kirke. Her prøver vi å legge inn
opplysninger etter hvert som det skjer.
Vi jobber også med å få på plass en god
nettside. Den er oppe og går, men er litt
tynn i innhold enda, da alt slikt arbeid tar
tid. Kanskje noen har lyst til å være med og
bidra med innhold ved å sende inn hyggelige
artikler, historier, bilder o.l. Vi tar imot med
takk på mail: flaakirke@flaa.kommune.no.

Kjære Flå menighet!

Som dere vet flyttet Bodil Lilliegaard i sommer til Ibestad hvor hun er sokneprest. Siden
august har jeg virket som prestevikar hos
dere, og har i første omgang sagt ja til å gjøre
prestetjeneste i Flå og Nes frem til desember.
Jeg har flere ganger tidligere gjort tjeneste i
de to menighetene og er godt kjent i dalen.
Noen av dere har jeg møtt før, blant annet
har det vært hyggelig gjensyn med dere på
Flåheimen, og klokker/kirketjener Karin som
er en god og trofast medarbeider. Det skal
bli fint å få være prest hos dere igjen! Jeg er
fortsatt bosatt i Valdres, er gift og har tre
voksne barn. De tre siste årene har jeg gjort
prestetjeneste på Ringerike. Hvis dere ønsker
kontakt, er jeg å treffe på 97531366.
Terje Eklund

Når det gjelder Fløværingen, så tar vi selvfølgelig imot både tips og stoff til innholdet. Vi
ønsker blant annet å ha en spalte som heter
«Ord for dagen». Her er det fint å få innspill
fra dere i menigheten.
Vi er nå et lokalt team/stab, som ønsker å
være med og bidra til et levende og varmt
kirkesamfunn i Flå. Kirkerommet er et fantastisk konsertlokale, som vi kan og bør
benytte oss mer av. Kom gjerne med innspill
her også. Og når det først skjer noe, så er
vi helt avhengig av at lokalsamfunnet møter
opp og deler øyeblikkene med oss.
Da håper vi på en god og fin høst i Flå, med
mange gode innspill fra menigheten
Martha Kristin Gaptjern
Kirkeverge Flå Sokn/ansvarlig for den kirkelige
informasjonen i Fløværingen

FAKTA OM KIRKEVALGET
HVA ER KIRKEVALGET?
Kirkevalget består av to valg: Valg til landets
1.235 menighetsråd og til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet
i Den norske kirke. Kirkevalget 2015 holdes
samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer 13. og 14. september 2015.
Kirken trenger medlemmer som bryr seg.
Ved kirkevalget inviteres du til å delta og
til å velge de kandidatene du ønsker inn i
bispedømmerådet og menighetsrådet der du
bor. Kirkens forhold til staten er i endring.

Gjennom kirkevalget kan du stemme fram
de som kommer til å forme fremtidens kirke.
Din stemme teller i en spennende tid for
kirken!
DEN NORSKE KIRKE - GJENNOM LIVET
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk
folkekirke. Kirken har 3,8 millioner medlemmer.
Fortsetter neste side
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Kandidatliste - Åpen folkekirke i TunsbergKandidatlisten har følgende program: Åpen
folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir
en åpen, bred og inkluderende folkekirke for
alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også
likekjønnede par kan gifte seg i kirken
I 2014 ble det døpt 35 000 barn. 40 000 ungdommer valgte opplæring og konfirmasjon
i kirken. 8 000 par søkte til kirken for å gifte
seg, og kirken forrettet ved 36 000 gravferder. Det ble avholdt over 62 000 gudstjenester, og 1,6 millioner deltok på konserter
eller kulturarrangementer i kirken. Kirken er
der for medlemmene – gjennom hele livet.
HVEM KAN JEG STEMME PÅ?
Kandidatene velges for en periode på fire år.
Ved valg til menighetsråd er det i alle menigheter i Hallingdal kun én kandidatliste. Her er
det viktig og eventuelt gi de kandidatene en
ekstra stemme som dere aller helst ønsker
å ha inn. (maks tre)
Ved årets valg er det for første gang gitt
mulighet for at det kan stilles flere lister til
valg til bispedømmeråd/Kirkemøtet. I ni av
elleve bispedømmer, blant annet Tunsberg,
er det to lister å velge mellom: Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes
liste. Listene med kandidater, spørsmål og
svar, finner dere utskrevet liggende på Flå
veksthus, servicekontoret. Eller dere finner
også mer om dette på www.kirkevalget.no.
Disse to listene utgjør en vesentlig forskjell,
så kan være greit å sette seg litt inn i.
Nominasjonskomiteens liste:Kandidatlisten
er blitt til ved at menighetene har foreslått
kandidater og en nominasjonskomite bestående av en representant fra menighetsrådene
i hvert prosti har satt sammen kandidatlisten. Kandidatene er valgt ut fra de kriterier
som er nedfelt i valgreglene mht. alder,
kjønn, geografi og bredde i syn på aktuelle
kirkelige spørsmål.
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HVEM HAR STEMMERETT OG HVOR
KAN JEG STEMME?
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Det er
dåpen som gir medlemskap i kirken. Nesten
3,1 millioner mennesker har stemmerett ved
Kirkevalget 2015.

KANDIDATER ÅRETS
MENIGHETSRÅDSVALG
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

Fyller du 15 år i 2015 kan du stemme!

6.

DAN KENNETH GIGERNES, RESEPSJONIST, 36 ÅR, GULSVIK

Kirkevalget har 15 års stemmerett. Det bør
ungdommene benytte seg av, og påvirke kirken sin framtid. Stemmerett ved kirkevalg er
et naturlig følge av at 15- åringene selv kan
bestemme om de vil stå som medlemmer
i en kirke eller livssynssamfunn. Du kan
delta i kirkevalget dersom du er døpt og er
medlem i Den norske kirke.

7.

BRITT STILLINGEN, PENSJONIST, 69 ÅR, FLÅ

8.

MERETE GANDRUD, JORDMOR, 45 ÅR, GULSVIK

9.

LIV UNNI RØED, PENSJONIST, 69 ÅR, GULSVIK

Søndag 13.09.2015 kl 14:00-18:00 på Flå
skole
Mandag 14.09.2015 kl 09:00-20:00 på Flå
skole

10. TONE BORKAMO, PENSJONIST, 67 ÅR, GULSVIK
11. CAROLINE BJØRKEVIK, LÆRLING BARNEHAGE, 23 ÅR, FLÅ

Føld også kirkevalget på facebook:
http://www.facebook.com/kirkevalget
FOR MER INFORMASJON OM
KIRKEVALGET: WWW.KIRKEVALGET.NO

Av disse sitter Ragne Sevre, Anne Aavestrud og Britt
Stillingen i menighetsrådet denne perioden, mens Per
Kristian Aas har vært 1.vara. 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.
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Velkommen til Kirkevalget!
Etter Kirkevalgene i 2009 og 2011 kom det en god del innspill og innvendinger knyttet til vanskelige og innviklede valgordninger. Dette gjaldt både for
menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Noe ble endret og forenklet
til valget i 2011, og nå i 2015 er det de endelige valgreglene for Kirkevalget
som skal praktiseres.
ut en beskrivende oversikt over kandidatlistene. Disse finner du også på Flå
Servicekontor.

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE SIDEN
VALGET I 2011 ER:
•

Mulighetene til å endre stemmeseddelen på menighetsrådsvalget er færre. Du
kan nå bare gjøre to ting: Gi tilleggsstemme, og føre opp nye navn. Det er
ikke lenger tillatt å stryke kandidater.

•

Det er kun tillatt å gi tilleggsstemme til
inntil tre kandidater, dette gjelder både
menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Det samme antall nye navn
kan føres på den lista du stemmer på.

•

For bispedømmerådsvalget er det
denne gang satt opp en rangert stemmeseddel, foreslått av en valgkomite
som for menighetsrådsvalget. Forsøkene i 2009 og 2011 med alfabetiske
lister og preferansevalg er lagt bort.
For både menighetsrådsvalget og
bispedømmerådsvalget er det satt opp
eksempler på utfylling av stemmeseddelen på midtsidene i denne avisen. Det
er også forklart på stemmeseddelen hva
du kan gjøre med den.

De som skal sitte og ta i mot stemmesedler
på valgdagene vil bli kurset på forhånd. På
stemmestedet vil du møte medarbeidere
som vil hjelpe deg om du synes Kirkevalget
fortsatt ser litt vanskelig ut. Det er derfor
ingen grunn til ikke å delta! I 2011 lå alle
menighetene i Hallingdal over landsgjennomsnittet for fremmøte. Vi håper på økning
i 2015.
Håper flest mulig av innbyggerne i flå fra 15
år og oppover tar turen til valglokalene. Det
er på denne måten dere kan påvirke hvilken
kirke dere ønsker å ha i Norge. Og det er på
denne måten dere kan være med å påvirke
hvem i Flå som dere ønsker skal påvirke hvordan kirke dere ønsker i Flå.

Valg av bispedømmeråd
og Kirkemøtet
Slik stemmer du ved forholdstallsvalg (flere kandidatlister)

1

Velg en av stemmesedlene
for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

2

medlemmer til bispedømeråd og
Du kan levere stemmeseddelenKyrkj
uten
endringer
emøte
t - EKSEMPEL

Val av leke

Alle kandidatene på listen får da én stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen, kan du:

GODT KIRKEVALG!
Martha Kristin Gaptjern
kirkeverge FlÅ

•

Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å
sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn.
Kandidaten får da to stemmer.

•

Tilføye inntil tre navn fra andre valglister.
Disse kan ikke gis tilleggsstemme.
Kandidaten får da én stemme.

(13.-)14. september 2015

av leke medlemmer til bispedømmeråd og
Altern
Kirkemøtet
ativ
- EKSEMPEL
liste eksempel
Valg

(13.-)14. september 2015

Alternativ
liste eksempel
1. ODD
ANDERS

SEN, 60 år, SMARAGDVEIEN 2, TVEIT, lærar
1. ODD ANDERSSEN, 60 år, SMARAGDVEIEN
2, TVEIT, lærer
2.
KARI
2. KARI
NILSEN, 25NILSEN,
år,lærer
år, STEINFARET 88,25
STEINFARET 88, SANDVIK, lærar
SANDVIK,
3. TORE EK, 23 år, HOLMEVEIEN 12, HOLMEN,
friluftsinstruktør
4. GRYTORE
ENG, 33 år, SMUGET
3.
EK, 5C,23STRAND,
ergoterapeut
år,
HOLMEV
EIEN 12, HOLMEN, friluftsinstruktør
5. HELGA JØRGENSEN, 43 år, BREIGATA
41, STRAND, farmasøyt
6. CHRISTIAN ANTHONSEN, 41 år, ANDERSENS
4. GRY ENG, 33 år, SMUGET
VEI 22, BØ, lege
5C, STRAND, ergoterapeut
7. IVAR LIND, 27 år, VIKVEIEN 44, VIKEN,
lydtekniker
5. HELGA
JØRGEN
Inntil tre kandidater
fra andre lister
(skriv med STORESEN,
bokstaver) 43 år, BREIGATA 41, STRAND, farmasøy
t
FORNAVN ETTERNAVN
6. CHRISTIAN ANTHONSEN, 41 år, ANDERS
ENS VEI 22, BØ, lege
7. IVAR LIND, 27 år, VIKVEIEN 44, VIKEN,
lydteknikar
Det skal velges 7 representanter
til bispedømmerådet og Kirkemøtet.

Velg én av de godkjente valglistene. Valglistene

-

•

Det er i år kommet inn to listeforslag
til bispedømmerådsvalget, en fra bispedømmerådet og en fra Åpen Folkekirke.
Kandidatlistene og hva de står for, finner du i valgavisa for Hallingdal eller på
www.kirkevalget.no. Det er også lagt
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Øvrige kandidater får én stemme hver.
Andre endringer vil ikke regnes med.

er satt opp i prioritert rekkefølge.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.
Alle kandidatene på stemmeseddelen får da
Inntil
tre kandidatar frå andre
hver.
lister (skriv medén stemme
STORE
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
bokstavar)
- Gi tilleggsstemme til kandidater på denne
listen
FORNAM
N ETTERN
Du kan gi én tilleggsstemme
AMN
til inntil tre kandidater.
Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre
for navnet til
kandidaten. Kandidaten
får da to stemmer. Øvrige kandidater får én
stemme hver ved opptellingen.
Gi personstemme til kandidater fra andre
lister
Du kan gi personstemme til inntil tre kandidater
fra andre godkjente valglister. Det gjør du ved
å føre opp kandidatnavnet i
feltet for kandidater fra andre lister. Bruk store
bokstaver. Kandidaten får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.
Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydelig.

Det er ikke anledning til å stryke kandidater.

Det skal veljast 7 representantar til bispedøm

erådet og Kyrkjemøtet.

Vel ei av dei godkjende vallistene. Vallistene

3

er sette opp i prioritert rekkjefølgje.

Du kan levere røystesetelen utan endringar
. Alle kandidatane på røystesetelen f

på røystesetelen kan du:
Brett stemmeseddelen-Vil duGjeendre
tilleggsrøyst til kandidatar på denne lista
Du kan gje ei tilleggsrøyst til inntil tre kandidata
r. Det gjer du ved å setje eit kr
kandidaten. Kandidaten får då to røyster. Andre
i to med teksten inn - Gje
kandidatar får ei røyst kvar ve
personrøyst til

kandidatar frå andre lister
Du kan gje personrøyst til inntil tre kandidata
r frå andre godkjende vallister. D
feltet for kandidatar frå andre lister. Bruk store
bokstavar. Kandidaten får då e
Andre endringar vil ikkje telje med i valoppgje
ret. Det er ikkje høve til å stryke kan
PLAKAT 2.3.6: SLIK STEMMER DU VED VALG AV BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET – FORHOLDSTALLSVALG (FLERE LISTER) – BOKMÅL
Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydeleg.

Valg av menighetsråd

Stemmegivning
på valgdagen

Slik stemmer du ved flertallsvalg (én kandidatliste)

A

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer
Alle kandidatene på listen får da én stemme hver.

Menighetsrådsvalg i EKSEMPEL SOKN

Du kan avgi stemme ved to ulike valg:

(13.-)14. september 2015

B

Vil du endre på stemmeseddelen, kan du:
•

Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å
sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn.
Kandidaten får da to stemmer.

•

Tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen.
Disse kan ikke gis tilleggsstemme.
Kandidaten får da én stemme.

(13.-)14. september 2015

Brett stemmeseddelen
i to med teksten inn
PLAKAT 2.3.3: SLIK STEMMER DU VED VALG AV MENIGHETSRÅD – FLERTALLSVALG (ÉN LISTE) – BOKMÅL

Î

Nominasjons
komiteens liste
1. CECILIA

CELIUS, 36 år, ÅRNESVEIEN 11, ØSTSIDE
N, advokatfullmektig
2. HENRIK GROTH, 38 år, SVINGEN 58,
TVEIT, anleggsgartner
3. ARVID KROKEN, 21 år, OKSEPLASSEN
3, OKSNESET, murerlæring
4. ANNE-METTE OLSEN, 34 år, NORD-TV
EIT, TVEIT, produksjonsleder
5. ANTON ARNESEN, 74 år, DRABANTEN
8, NEDREBYGD, pensjonist
Det skal velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.
6. BERIT BJØRK, 29 år, FJORDGLØTTET
45, BJØRKVIK, lærer
Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp
•
på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle
kandidater fra supplerende
nominasjon står nederst på valglisten uten nummer.
7. DORTHE DIAKONISSEN, 48 år, FELTS
PLASS 19, VESTSIDEN, hjemmesykepleier
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.
Alle kandidatene på stemmeseddelen får da
én stemme hver.
Vil du endre
på
stemmeseddelen
8. ELIN EDVARD
kan du:
- Gi tilleggsstemme til kandidater på listen SEN, 54 år, GNUGATA 55, ØVERDA
LEN, sekretær
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater.
Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre
for navnet til
kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.
Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen.
9. FRANK
FRIMANN
- Gi personstemme
, 20 år, GRENDEBRÅTEN
til andre valgbare
personer i soknet
2, SØRBYEN, student
Du kan gi personstemme

Valg av menighetsråd
Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet

1. CECILIA CELIUS, 36 år, ÅRNESVEIEN
11, ØSTSIDEN, advokatfullmektig
2. HENRIK GROTH, 38 år, SVINGEN 58,
TVEIT, anleggsgartner
3. ARVID KROKEN, 21 år, OKSEPLASSEN
3, OKSNESET, murerlæring
4. ANNE-METTE OLSEN, 34 år, NORD-TVEIT,
TVEIT, produksjonsleder
5. ANTON ARNESEN, 74 år, DRABANTEN
8, NEDREBYGD, pensjonist
6. BERIT BJØRK, 29 år, FJORDGLØTTET
45, BJØRKVIK, lærer
7. DORTHE DIAKONISSEN, 48 år, FELTS
PLASS 19, VESTSIDEN, hjemmesykepleier
8. ELIN EDVARDSEN, 54 år, GNUGATA 55,
ØVERDALEN, sekretær
9. FRANK FRIMANN, 20 år, GRENDEBRÅTEN
2, SØRBYEN, student

Du kan stemme i valglokalet i din stemme
krets (oppgitt på valgkortet) eller i annen
stemmekrets i soknet der du har stemmerett.

•

Kandidatlistene og informasjon om kandidatene
vil være offentliggjort i god tid før valget, og vil
være tilgjengelig i valglokalet.

Tid og sted for valget er oppgitt på valgkortet
forhånd.

•

Trenger du veiledning eller hjelp i valg
lokalet, kan du henvende deg til en av valg
funksjonærene.

•

Dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne
(f.eks. synshemming) trenger assistanse for å
stemme, kan du selv velge en person over 14 år
til å assistere deg ved stemmegivningen.

•

Velger som har avgitt forhåndsstemme kan ikke
stemme på nytt på valgdagen.

til inntil tre andre valgbare personer i soknet.
Det gjør du ved å føre opp personnavnet på
stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. Personen
får da én stemme.

Andre endringer vil ikke telle med

Øvrige kandidater får én stemme hver.
Andre endringer vil ikke regnes med.

Î

Menighetsrådsvalg

i EKSEMPEL SOKN
Nominasjons
komiteens liste

i valgoppgjøret. Det er ikke anledning
stryke kandidater.
Det
skal velges
4 medlemmer og 5til å varamedl
Bruk blå/svart penn
eller blyant. Skriv

•

emmer.

tydelig.

Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp
og kunngjort på
på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuell
e kandidater fra supplerende
nominasjon står nederst på valglisten uten nummer.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer
. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da • Ta med valgkort eller annen legitimasjon.
én stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
- Gi tilleggsstemme til kandidater på listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidate
•
om du ikke står i manntallet, har du krav
r. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til Selv
venstre for navnet
kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.
Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptelling
påen.å få avgi tilstemme. Du bør da begrunne
- Gi personstemme til andre valgbare personer
i soknet
Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare
du mener å ha stemmerett i soknet.
personer i soknet. Det gjør du ved å førehvorfor
opp personnavnet på
stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. Personen
får da én stemme.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppg

jøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidate

Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydelig.

r.

Begrunnelsen bør nedtegnes skriftlig.
Valgstyret avgjør i slike tilfeller om stemmen
er gyldig og skal telles med.

VEIL. 2.3.2: SLIK STEMMER DU PÅ VALGDAGEN (MR/BDR) – BOKMÅL

Småbarnstreff

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN
I FLÅ SOKN
Flåkk-klubben på menighetshuset for barn 3
– 10 år starter opp igjen etter høstferien. Følg
med på facebook og nettside for tid og sted.
Småbarnstreff på menighetshuset vil dere
også finne datoer for på nettside og facebook.
Velkommen til høsttakkefest og utdeling av
4-årsbok!
Søndag 11.oktober inviterer vi til høsttakkefest med familiegudstjeneste i Flå kirke kl
11.00.
Vi takker Gud for at han har skapt jorda og
det som vokser der, og vi blir påminnet om
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vårt ansvar for å ta vare på den.Vi håper
mange barnefamilier vil bli med, ta gjerne
med frukt og grønsaker til å pynte med.
For 4-åringene er dette en spesiell dag, de
skal få boka ”Linda og den lille kirka” og de
får derfor egen invitasjon tilsendt. Deres
familier og faddere er særlig velkommen
til denne familiegudstjenesten. For å ha litt
mer tid sammen og bli kjent med hverandre,
med kirken og boka de får, inviterer vi også
til 4-årstreff i kirken lørdag 10. oktober kl
11.00 – 12.00.
Etter gudstjenesten er det kirkesaft/kaffe der
vi smaker på høstens avling.
Bli med på «Helmax helaften»! Helaften

Tårnagenter

for ungdom i Hallingdal med musikk,
underholdning og god mat lørdag 24. oktober kl 19.00 – 23.00 på Gol bedehus i Gol
sentrum. Et godt sted å være og en plass
å bli kjent med hverandre og med Jesus,
et sted der ungdom fra hele dalen samles
og har det gøy sammen. Flere voksenledere vil være til stede på arrangementet.
Inngangsbillett kr 50. Arrangør er kirken og
kristne ungdomsorganisasjoner.
16- og 17-åringer i Flå vil få tilsendt skriftlig
invitasjon til dette arrangementet, men all
ungdom fra og med 8. klasse er velkommen.
Hvis mange nok blir med, håper vi å få til
felles skyss.
MIKRO for 1.trinn med utdeling av 6-årsboken «Alle gode ting» på familiegudstjenesten
i Flå kirke søndag 15.november kl 11.00. I tillegg blir det en egen samling før og en etter.
Egen invitasjon kommer.

TÅRNAGENTER
I alt 36 åtte- og niåringer var med på spennende tårnagentsamlinger i Flå og Nes kirker
første helga i juni. En kjempefin flokk! De var
høyt opp i kirketårnet, de utforsket orgelet,
fant igjen det forsvunnede kirkesølvet og
de plantet ute på kirkegården. Organist,
kirketjener og kirkegårdsarbeider var gode
veiledere og medhjelpere, foreldre og besteforeldre stilte som englevakter. Postmannen
kom med en mystisk pakke som viste seg å
inneholde et pinseoppdrag. I Nes kom også
en politikvinne på besøk og viste hvordan det
blir tatt fingeravtrykk. Reidun A Weberg fra
NMS tok oss med til misjonsprosjektet Flå
og Nes menigheter støtter i Thailand. Det
hele ble avsluttet med en flott familiegudstjeneste i Flå kirke med etterfølgende kirkekaffe
og misjonsutstilling på Menighetshuset. Takk
til alle som var med!
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DAGENS ORD
Høsten bringer mye glede
og gaver på jord. Salme 254
hentet fra Norsk Salmebok
sier mye om dette:
For Solglans over land og hav
vi takker deg, vår far.
For duften som du engen
gav, vi takker deg vår far.
For alle blomsters glød og
prakt, for skogen i dens
grønne drakt og fuglens sang
i morgenvakt.
Vi takker de, vår far.
For trær som frukt og skygge
gir, vi takker deg, vår Far.
For alt du skapte, alt vi ser, vi
takker deg, vår Far.
For daglig omsorg som vi får,
for faderhender som oss når,

for hjelp og verge hvor vi går,
Vi takker deg, vår Far.
For Jesus som til jord kom
ned, vi takker deg, vår Far.
For Jesu rike kjærlighet, vi
takker deg, vår Far.
For ham, vår frelser og vår
venn, Som for oss alle gav
seg hen og kommer til oss
snart ig jen,
Vi takker deg, vår Far.
Ta godt vare på hverandre.
Grip dagen og dens muligheter, smil og være i godt
humør.
Som Viktor Hugo skriver:
Det finnes nemlig verken
dårlige planter eller dårlige
mennesker, bare dårlige
dyrkere!
- Kirkens redaksjon

AVSKJEDSGUDSTJENESTEN
FOR BODIL LILLEGAARD
Utdrag fra Fløværingen 2, 2015

«Flå vil alltid ha en plads i mit hjerte. Jeg kom o mødte vidunderlige
mennesker, søde konfirmanter, 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»
Me disse ordene til Bodil, vil vi også benytte
muligheten for å takke for engasjementet
Bodil hadde i og for menigheten. Og ikke
minst den gløden hun hadde for å være med
å bidra i lokalsamfunnet.
En varm og hyggelig person som vi kommer
til å savne. Ønsker henne masse lykke til i
nye arbeidsoppgaver på nytt sted.
Vi hadde avskjedsgudstjeneste for henne
søndag den 5. juli. Det ble en fin gudstjeneste
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med sang og musikk av Mattis Jensen og ikke
mindre enn tre barnedåper. Hittil i år er det
faktisk døpt 11 barn i Flå kirke. Dagen ble
avsluttet med hyggesamvær på menighetshuset hvor hun fikk med seg gaver og hyggelige ord fra fungerende prost Arne Jensen,
Ordfører Tor Egil Buøen, menighetsrådsleder
Ragne Elisabeth Sevre og ikke minst gode
smil, klemmer og hyggelige ord fra personer
i menigheten.

KANTOR PETER RØDEL
HAR SLUTTET
Med toner fra orgellunsjen den 22. juli, sluttet Peter Rødel sin tjenestetid i Flå Sokn.
Han hadde med seg Steinar Balsnes, og de
hadde en flott stund i Flå kirke. Orgellunsj på
sommeren, eller i hvert fall muligheten for å
ha en åpen kirke enkelte dager, og at man kan
høre lyden fra orgelet, er noe vi håper vi kan
videreføre i en eller annen form og fasong.
Peter er en fantastisk kirkemusiker, med et
godt smil og gode ord. Han er en glødende
engasjert person, som da også solister
og andre som opptrådte i kirken fikk oppleve. Han har vært ansatt i Flå sokn siden
1. november i 2007. Han har sagt seg villig
til å ta på seg vikarspilling hvis det behovet
melder seg. Noe som ofte skjer i forbindelse
med ferieavvikling.
Peter kommer tilbake i høst for å holde en
avslutningskonsert og for å være med på
markeringen av altertavlen som er 100 år
i år. Følg med på oppslag, facebook og
nettside for tid og sted.
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VI GÅR I KIRKEN

1800 Flå kirke
Lysmesse
Pepperkaker + gløgg
Offer: Konfirmantarbeidet

Søndag den 13.09,
Vingårdssøndag. 16. søndag i treenighetstiden

Søndag 6. desember
11.00 Flå kirke

Kl 1100 Flå kirke
Konfirmantpresentasjon
Kirkekaffe
Offer: Konfirmantarbeidet

Søndag 20.12
1700 Flå kirke
Julesangkveld
Mandag 22.121100 Flåheimen
Nattverdgudstjeneste

Søndag 27.09
1100 Flå kirke
Offer: Familievernkontoret Hallingdal

Onsdag 24.12
1100 Flåheimen

Søndag 11.10
1100 Flå kirke
Familiegudstjeneste
Høsttakkefest / 4-årsbok
Kirkekaffe
Offer: Trosopplæring

JUNI
Astrid Enger (1920)
Betzy Plassen (1922)
JULI
Elsa Sigrun Løkka (1945)
AUGUST
Lars Eide (1936)
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Kirkegårdsarbeider
Per Arne Martinsen: 95937961

Vikarprest Terje Eklund: 97531366

DØDE

Søndag 29.11
1100 Geilo kulturkyrkje
Gudstjeneste bispevisitas for Hallingdal

Organist
Marianne Gandrud Skinnes: 91796377

Fredag 25.12 (1. juledag)
1200 Flå kirke
Offer: Menighetens misjonsprosjekt

05.07.15
Jørgen Gandrud Mæhlum
Christopher Buøen-Christensen
Alexander Buøen-Christensen

Søndag 22.11
1100 Nes kirke
Gudstjeneste bispevisitas for Hallingdal

Kirkeverge
Martha Kristin Gaptjern: 95838312

Klokker Karin Reiersgård: 97173436

DØPTE

Søndag 15.11
1100 Flå kirke
Familiegudstjeneste
6-årsbok
Kirkekaffe
Offer: Trosopplæring

flaakirke@flaa.kommune.no

1500 Flå kirke
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 25.10
1100 Flå kirke
Offer: Buskerud søndagsskolekrets
Søndag 01.11
1100 Flå kirke
Allehelgensdag
Offer: Menighetens misjonsprosjekt

KONTAKTINFO KIRKEKONTORET:
Flå Kirkekontor, Flå veksthus: Tlf: 32053600
eller 91134327
Fast kontortid: Onsdager 0900-1500, tid
utenom dette kan avtales. Kan være borte
noen onsdager, ta derfor kontakt på telefon før du kommer. Flå Servicekontor har
oversikt.
www.flaakirke.no

Trosopplærer Gerd Eli Berge: 41508155
Sokneprest Bente Nyseth: 40875981
KONTAKTINFO AKTIVITETER
TROSOPPLÆRINGEN
Følg med på nettside og facebook
Ta kontakt med Trorsopplærer
Gerd Eli Berge på tlf 41508155 eller epost:
gerd.eli.berge@nes-bu.kommune.no
BISPEVISITAS
16-29 November
Biskop Per Arne Dahl kommer på bispevisitas til Hallingdal i uke 47-48
Fredag den 20. november er lokal dag for Flå.
Vi oppdaterer nettside med informasjon om
dette så fort programmet er klart.
Datoer å merke seg ellers i forbindelse med
besøket:
Søndag 22. november: Visitasgudsjeneste i
Nes Kirke
Søndag 29. november: Avsluttende gudstjeneste i Geilo kulturkirke, samtidig med 5-års
jubileum for kirken.

KIRKEGÅRDSINFO
TIL DEG SOM ER FESTER AV ET
GRAVSTED
Du har rett til å stelle gravstedet og plikt til å
sørge for at det ikke er i forfall. Videre har du
rett til å bestemme hvem som skal gravlegges der. Dersom du ønsker å overføre festeretten til en annen person, må det skje med
samtykke fra kirkekontoret. Dersom en fester
dør skal dødsboet melde fra til kirkekontoret
om hvem festet ønskes overført til.
TIL DEG SOM SKAL PYNTE GRAVEN
Foran gravminnet er det anledning til å
opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det kan rammes inn av en
delt natursteinskant og kan stikke opp til
60 cm frem fra gravminnets bakkant og ha
gravminnets bredde. Planter kan ikke strekke
seg ut over plantefeltet eller være høyere enn
gravminnet.
På kirkekontoret er det mulig å gjøre avtale
om stell av plantefelt mot betaling. Her kan
det inngås avtale både på årlig basis, eller
over lengre tidsperioder ved opprettelse av
et gravlegat. Et gravlegat må være minst kr
5000. Fester vil hvert år få tilsendt en oppgave over status på legatet.
ANSVARLIG:
Fester er ansvarlig for at gravminne er sikret.
At det er forsvarlig boltet og sikret fra å velte/
falle ned.
Kirkekontoret kan kontaktes hvis man ønsker
at kirken skal gjøre jobben med å rette opp
gravminner. Kirkegårdsarbeider Per Arne
Martinsen vil da kunne bistå i arbeidet med
opprettelsen, men mot betaling til Flå Sokn.
Hvis kirkegårdsarbeider finner feil eller mangler ved gravminner, kan også kirkekontoret
gjøre henvendelser til fester å be om at ting
blir rettet opp i henhold til vedtekter og sikkerhet.
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Informasjon til alle husstander i Flå

Velkommen i Flåkk – klubben på
Menighetshuset!
Dette er klubben for barn 3 – 10 år, men 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 og leker,
vi 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 fruktslik 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 klubben – se kirkens nettside
www.flaakirke.no og facebook Flå kirke.
FOR SPØRSMÅL KONTAKT
TROSOPPLÆRER
Gerd Eli Berge tlf 41508155 eller
epost: gerd.eli.berge@nes-bu.kommune.no
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