
 Fløværingen 

God påske! 

                                                             Informasjon for Flå kommune     
    

    
    

    
    

    
    

    
     

                      Nr 41 – Februar 2016 
Foto: Vidar Seterstøen

 Flå kommune, 3539 Flå
Telefon: 3205 3600  - Telefaks: 3205 3601

postmottak@fl aa.kommune.no  -  www.fl aa.kommune.no

Foto: Agnes Gulsvik



Redaktørens
SPALTE

Informasjonsblad for Flå kommune
Sendes til alle husstander og kan bestilles 
av andre interesserte.

Utkommer med 4 nr i året 2016
Mars 15. mars
Juni 16. juni
September  14. september
Desember  7. desember

Stoff til bladet
Sendes som e-post til: 
turid.rokkum@fl aa.kommune.no

I redaksjonen
Odd-Egil Stavn, rådmann (redaktør)
Tor Egil Buøen, ordfører
Turid Helen Aas Røkkum, konsulent, web og 
Fløværingen

Grafi sk produksjon
Kreator Kommunikasjon AS, 3570 Ål
Tlf. 3208 2560 • www.kreator.no

Odd-Egil Stavn, Rådmann

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanen er kommunens mest lang-
siktige styringsdokument og er delt inn i to 
deler, en samfunnsdel og en arealdel. Sam-
funnsdelen i kommuneplanen ble vedtatt 
i 2011 og gir klare føringer for utviklingen 
av samfunnet vårt, både i bygda og på fjel-
let. Samfunnsdelen sier noe om utvikling 
av lokalsamfunnet i forhold til innbyggere, 
næring og utvikling av bolig og hytteområ-
der. Kommunestyret har i samfunnsdelen 
gitt viktige føringer for hvordan arealdelen 
skal utformes. 

Vi har nå jobbet i over to år med kommune-
planens arealdel. Arealdelen omfatter hele 
Flå kommune med unntak av Gulsvikområ-
det og Flå tettsted som har egne kommune-
delplaner. Det er laget planprogram, det er 

kommet innspill fra utbyggere og grunneiere 
på næringsarealer, boligarealer og ikke 
minst arealer for hytteutvikling. Administra-
sjonen har brukt føringene i samfunnsdelen 
og planprogrammet for å kunne legge frem 
et forslag for kommunestyret, som så har 
vedtatt å legge et planforslag ut på høring. 
Arbeidet med vurdering av innkomne 
forslag avløses av vurdering av hørings-
svar fra off entlige myndigheter, hytteeiere, 
innbyggere m.fl . Dette er en krevende jobb 
hvor det ofte er motstridende interesser. De 
som har innspill mener at de har fått med 
for lite, mens de som er i mot mener de har 
fått med alt for mye. Men som i alle andre 
saker må administrasjonen komme med et 
forslag til vedtak som legges frem for poli-
tisk behandling. Politikerne må til slutt gjøre 
vedtak vel vitende om at det av noen er 
ønske om mer mens det av andre er ønske 
om mindre.

Etter noen høringsrunder nærmer det seg 
vedtak av kommunens viktigste plan. Den 
blir viktig for utviklingen av Flå i årene frem-
over.

Med ønske om en riktig god Påske

Odd-Egil Stavn
Rådmann



Ordførerens
SPALTE

I desember ble forslag til nytt inntektssystem for 
kommunene lagt ut på høring. Det er slik at det 
meste av inntekter kommunene får fordeles likt 
pr. innbygger. Ca 10% av kommuneøkonomien 
fordeles etter ulike fordelingsnøkler. I og med 
den pågående kommunereformprosessen, var 
mange spent på hvordan nytt inntektssystem 
ville se ut. Spørsmålet mange stilte seg var - skal 
nytt inntektssystem tvinge små kommuner til å 
slå seg sammen.
 
Til en viss grad legges det opp til at små kom-
muner blir straff et hvis de ikke slår seg sammen. 
De store vinnerne blir de største kommunene 
Oslo, Bergen, Bærum osv.  Det som er litt pussig 
er at kommuner med 10-20 000 innbyggere får 
det dårligere. I starten av kommunereformen var 
nettopp det å få kommuner på den størrelsen et 
stort poeng.

Det som muligens er litt gledelig er at det innfø-
res et nytt begrep om kommuner som er ufrivillig 
små. Det vil si at man ut i fra en beregning ser 
på hvor langt kommunegrensen må fl yttes før 
man oppnår en kommune med 5000 innbyggere. 
Denne beregningen slår veldig positivt ut for Flå. 
Vi blir en av vinnerne og vil motta over 2 millioner 
kroner mer i året enn vi gjør i dag. Det er 106 
kommuner som kommer i kategorien ufrivillig 
liten. Av Hallingdalskommunene havner også 
Hemsedal på lista over ufrivillig små.

Det viktigste i denne sammenhengen er ikke pen-
gene, men at man har tatt litt hensyn til geografi  
og befolkningstetthet. Jeg har tidligere sagt at 
en vesentlig del for fortsatt levende distrikter og 
bygder i Norge, er at man opprettholder en kom-
munestruktur omtrent på samme nivå som i dag. 
Hvis du kjører fra Vikersund til Bromma, har du 
kjørt 11 mil. I det området du har kjørt gjennom 
bor det ca 4000 mennesker. Når du kjører videre 
fra Bromma, vil du etter 8 mil passere Geilo. Da 

har du passert et område med ca 17 000 innbyg-
gere. Min påstand er at hvis det fortsatt skal bo 
folk mellom Vikersund og Bromma, trenger vi et 
par kommuner på denne strekningen. Dette føler 
jeg at forslaget til nytt inntektssystem til en viss 
grad har tatt opp i seg.

Vi skal på ingen måte juble for tidlig. I dag mot-
tar alle kommuner under 3300 innbyggere et 
småkommunetilskudd, dette blir borte og blir 
erstattet av et distriktstilskudd som blir fordelt 
etter en distriktsfaktor. Med vår vekst i folketall, 
vekst i arbeidsplasser og positiv endring i befolk-
ningssammensetning, får vi dårlig uttelling på 
den potten. 

I sum kan det derfor se ut som Flå kommer ut 
omtrent som i dag hvis forslaget til inntekts-
system blir gjennomført.

Vi lever i en tid der sentralisering er det eneste 
saliggjørende. Kommunereformen er en sentra-
liseringsreform, og i forslaget til nytt inntekts-
system blir en større del av inntektene kanalisert 
til sentrale strøk. Er det slik vi vil ha det?

Jeg velger å kjempe i mot en kommune som er 
frivillig ufrivillig liten

Flå – først i Hallingdal
Tor Egil, 
Ordfører

Tor Egil Buøen, 
Ordfører

Ufrivillig liten
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Har du et arrangement 
folk bør vite om? 
Hallingdal og Flå Kommune har egen 
arrangementskalender der en kan infor-
mere om forestillinger, teater, kurs, 
konserter osv. 

Hvordan får jeg lagt inn infor-
masjon om mitt arrangement? 

Gå inn på www.fl aa.kommune.no og 
videre til «Kva skjer» kalenderen. Der står 
det «gå til aktivitetskalenderen» deretter 
trykker du på «registrer arrangement». 
Legg inn så mye informasjon du har om 
arrangementet + bilde. 

Flå Kommune vil deretter godkjenne inn-
holdet, og gjøre det off entlig på hjemme-
siden – og alle andre hjemmesider i 
Hallingdal (felleskalender).

ÅPENT HUS
med salg av kaff e og te,vafl er og gjærbakst
fredag kl. 11.00-13.00 (fra 11.3.16)

VELKOMMEN INNOM

DAGSENTER
med felles måltid, sosialt samvær og quiz
tirsdag og torsdag kl. 9.30-14.30

LAVTERSKEL AKTIVITET
gruppetilbud med felles måltid, vedproduk-
sjon og andre småjobber
mandag og onsdag fra 11.00 til 15.00

Alle aktivitetene holder til i dagsenteret i 
helse avdelingen, inngang psykisk helse, på 
Flå Veksthus.

Vi arrangerer rebusløp i Flå kommune. 
Med utgangspunkt fra Folkets hus i Gulsvik. 

Påmelding kl 12.00
Start fra  kl 12.30. 
Løpet vil vare i ca 90-120 min.

Det vil være premieutdeling før 
festen på lokalet. 
SNIPP OG SNAPP spiller fra ca kl 22.00. 

Pris: 100 kr pr bil (max 5 pr bil)
INNGANG FEST: 250 kr pr pers. 
150 kr pr pers for rebusdeltager. 

Salg av kaff e,vaff el,pølse og brus.
18 års aldersgrense etter kl 22.00 

Hilsen fra alle i GULSVIK VEL.

Aktivitetstilbud i 
helsetjenesten

Rebusløp og fest med 
SNIPP og SNAPP 
lørdag 30. april



I januar besøkte Stein Torleif Bjella 
og Hemsedalskoret Flå. 

I kjent «Bjellastil» ble konserten avholdt 
i et verkstedlokale, nærmere bestemt hos 
Flå Bil og Traktor. Det var god publikums-
tilstrømming og alle fi kk en fl ott opplevelse 
med Bjella i storform. 

Takk til alle som var med og bidro til dette 
arrangementet, ikke minst til Rolf Hilde som 
stilte verkstedhallen sin til disposisjon og som 
hadde mye arbeid med å få hallen klargjort 
for konsert.

Stein Torleif  Bjella 
og Hemsedalskoret



Nesten 30 lag og hundre unger møtte opp på Flå Stadion for å delta i Flåstafetten. Med masse 
søsken og foreldre på plass ble det en stor suksess for arrangøren. Skigruppa hadde sørget for 
et knirkefritt arrangement, og fikk masse skryt fra de tilreisende.

Siden høsten 2015 har Flå samarbeidet 
med de andre destinasjonene i Halling-
dal om å markedsføre langrennstilbudet 
i regionen. Hallingdal har lenge vært 
viden kjent for alpintilbudet sitt, men 
de senere årene har langrennsinteres-
sen stadig gått oppover. Langrenns-
tilbudet er og blitt en viktigere faktor 
ved blant annet kjøp hytte. I dalen vår 
finnes det over 2000 km preparerte 
spor noe som gjøre oss til landets 
største eldorado for langrenn. På siden  
www.hallingspor.no kan du lese mer om 
denne satsingen, se bilder, være med på 
konkurranser og annet. 

Flåstafetten 24. januar

Hallingspor 
– langrenn i Hallingdal
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Tour of Kids
28. juni gjentar vi suksessen med Tour of Kids. 
Norges største sykkelritt for barn kommer 
igjen på besøk til Flå. Masse moro, premier 
til alle, full TV-dekning og god stemning! 

I år som i fjor kommer hele sykkelsirku-
set til Flå. Datoen er lørdag den 21. mai 
og møter du opp her får nærkontakt med 
noen av verdens beste syklister. Mer infor-
masjon om arrangementet kommer, men 
hold av datoen allerede nå.

Tour of Norway



Ønsker å bidra til utvikling i lokalsamfunnet.
Etter over 100 års drift av dagligvareforret-
ning i egen regi, gikk Flå Spareforening i 2010 
inn i samarbeide med Norgesgruppen om 
ny butikk. Vi eier hver 50 % av KIWI-butikken 
på Flå via Mathuset Flå A/S. Våre inntekter 
fremover vil i all hovedsak være utbytte fra 
Mathuset Flå AS. 

Flå Spareforening ønsker at mest mulig av 
fremtidige inntekter skal komme lokalsam-
funnet til gode, det lokalsamfunnet som har 
anvendt butikken i perioden 1872-2010.

Flå Spareforening ønsker å stimulere til vekst 
og utvikling og gi gaver til allmennyttige formål 
i området for Flå kommune. Beslutning om 
å starte med gavetildeling ble tatt i general-
forsamling i Flå Spareforening 17.6.2014.

Vi ønsker å prioritere disse områder:
1. Nærmiljø, idrett og lek.
2. Natur og friluftsliv.
3. Kunst og kultur.
4.  Aktiviteter som kommer lokalsamfunnet 

til gode.

Søkere vil kunne være:
1. Lag
2. Foreninger
3. Stiftelser
4. Frivillige organisasjoner

Øvrige detaljer vil fremgå av hjemmesiden 
som blir lansert 15.3.2016:
www.fl a-spareforening.no

Første søknadsfrist vil være 18.4.2016.
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Medlemmer:
Sigrid Buøen, leder
Andrine Støa Gandrud, nestleder
Ida Sofie Kaspersen
Andreas Evenstuen
Daina Kliknaite
Jeanett Holmen Støa
Emilie Støa Gandrud
Vara: Mats Østdahl

Representanter fra Flå Ungdomsråd i 
Hallingdal Ungdomsråd:
Faste medlemmer: 
Jeanett Holmen Støa og Andrine Støa Gandrud
Varamedlemmer: 
Sigrid Buøen og Emilie Støa Gandrud

Ungdomsrådet skal ta saker opp til behandling 
som berører barn og unge i Flå. De skal viderefor-
midle saker til kommunen på vegne av ungdom-
mene. De har  bl.a engasjert seg i busstilbudet til 
videregående, samt skole-PC som også kan brukes 

hjemme.  Ønsker at alle skal ha like forutsetninger 
for å gjøre et godt skolearbeid.  
De jobber med aktiviteter i ungdomsklubben 
og fungerer som styret for klubben.  Bidrar med 
arbeid i Hallingdal Ungdomsråd. De har også del-
tatt på konferanse med de andre ungdomsrådene 
i Hallingdal. Sigrid Buøen og Jeanett Holmen Støa  
skal representere Flå på Ungdommens fylkesting 
sitt vårmøte. En engasjert gjeng som er med.

Har opprettet Facebooksiden «MOT til å bry seg 
i Flå». Ønsker at det skal bli en levende side hvor 
man kan legge inn info om det positive som skjer 
i forhold til å bry seg i lokalsamfunnet. Om man 
vil skryte av noe som skjer, gi en person/aktivitet 
en ekstra oppmerksomhet osv. 

En side som skal motivere til engasjement i 
lokalsamfunnet. Det er Flå ungdomsråd som har 
ansvar for denne siden. 

Følg med videre i arbeidet til Flå Ungdomsråd!

Flå Ungdomsråd 
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MOT til å glede dagen
Hva er MOT  til å glede dagen:
MOT til å glede-dagen er 23. november. MOT 
til å glede-dagen har blitt en årlig begivenhet, 
og handler om å skape og spre glede. Ungdom 
fra MOT-skolene besøker og gleder mennes-
ker i sitt lokalsamfunn gjennom ulike “glede-
aktiviteter”. Mottoet for dagen er å skape glede 
med enkle midler. Ca 65.000 ungdommer 
markerer dagen på sin skole, og dette blir en 
viktig  synliggjøring av MOTs budskap lokalt.

På MOT til å glede dagen blir man  så glad så 
glad sammen med fl otte UMMer i Flå. 
I Flå startet vi  kl 8.30 på skolen. Besøk i alle 
klasser fra 1-10 trinn. Kort, drops, godord med 
oppfordring til gleder. Skue Sparebank sponset 
skolebrød, UMMer besøkte alle butikker og 
kontorer i sentrum. Tur på Flåheimen med 
kake, karameller, godord og sang. Hygge-
stund i barnehagen med sang sammen med 
kjempefl inke og fi ne barn, bamsemums og 
kort, stand på senteret med kort, klemmer, 

og MOT-drops. Avsluttet dagen med  koret 
på Flåheimen og Ungdom med MOT som 
masserte hender og lakket negler på de eldre. 
Magisk stund… En super dag med gode min-
ner. Et stort smil når man tenker tilbake på 
denne dagen.



KREATIV (ungdomsklubben)

Torsdager KL 1830-2130
Valgfrie aktivitetsmuligheter: 
Første torsdag i måneden: Brettspill
Andre torsdag i måneden: Filmkveld
Tredje torsdag i måneden: Spillkveld/turnering
Fjerde torsdag i måneden: Hobbykveld (Lage, 
lære og vise hverandre, sammen med enga-
sjerte frivillige) 
Du kan også komme bare for å møte og snakke 
med andre. Ditt valg!
PSST: Be om å bli medlem av Facebookgruppa 
KREATIV. Der legges det ut info fortløpende

Korøving
Gla’koret har øving hver torsdag kl 17.30-18.30 
i klubblokalet i Thonhallen

Lyst til å være med? Kom igjen!!

Be om å bli medlem av Facebookgruppa 
MOT Gla’koret, eller ta kontakt med 
Charlotte Nyhus, Andrine Støa Gandrud, Jeanett 
Holmen Støa, Marianne Gandrud Skinnes 
eller Martha Kristin Gaptjern

”Vis omsorg, ta vare på deg selv og andre 
og bry deg positivt i miljøet ditt!” 

Husk at du er selv med på å 
bestemme hvordan dagen din blir. 
LAG EN FIN DAG!

VELKOMMEN PÅ KREATIV!! 

Hilsen Martha K. Gaptjern 
Ungdomsleder Flå Kommune

Har dere spørsmål om koret, 
klubben eller MOT generelt, ta kontakt 
med meg på mobil  95838312 eller mail 
martha.gaptjern@fl aa.kommune.no
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En historie fra «MOT til å leve»  
boka av Atle Vårvik

Tenk deg……
At det er en bank som hver eneste morgen 
setter inn 86 400 kr på kontoen din. Men 
banken overfører ikke pengene til neste dag. 
Hver eneste natt blir alle pengene som du ikke 
brukte opp den dagen, slettet fra kontoen din. 
Hva ville du gjort i et slikt tilfelle? Du ville selv-
sagt ha brukt opp alle pengene den dagen!!!
Hver og en av oss har virkelig en slik konto! 
Men det er ikke penger som blir satt inn på 
kontoen din. Navnet på  denne kontoen er 
TID. Hver eneste dag blir du godskrevet med 
86 400 sekunder. Hver eneste natt blir den 
tiden du har unnlatt å bruke fjernet. Ingenting 
blir overført til neste dag og du kan heller ikke 
bruke noe på forskudd. 

Hver eneste dag blir en ny konto opprettet for 
deg. Hver eneste natt blir det som er ubrukt 
fjernet. Hvis du unnlater å bruke dagens inn-
skudd er det du som må bære tapet.

Det er ingen vei tilbake. Du kan ikke overtrekke 
kontoen for i morgen! Du må leve i nuet og 
bruke dagens innskudd. Invester tiden slik at 
du får det meste igjen i form av helse, glede 
og suksess. Tiden går. Gjør det beste ut av 
dagen i dag.

• For å forstå verdien av ETT  ÅR, spør en 
student som strøk til eksamen.

• For å forstå Verdien av EN MÅNED, spør 
en mor som fødte et barn for tidlig.

• For å forstå verdien av EN UKE, spør 
redaktøren av en ukes-avis.

• For å forstå verdien av EN TIME, spør 
de nyforelskede som venter på å møtes.

• For å forstå verdien av ETT MINUTT, spør 
han som kom for seint på fl yet

• For å forstå verdien av ETT SEKUND, 
spør en person som akkurat så vidt unn-
gikk en ulykke på motorveien.

• For å forstå verdien av ETT MILLISE-
KUND, spør han som kom på andreplass 
i en OL-konkurranse.

Verdsett hvert eneste øyeblikk og verdsett det 
enda mer fordi du delte det med noen som 
betyr mye for deg, så mye at du delte tiden 
med denne personen.

Og husk at tiden ikke venter på noen. Gårsda-
gen er historie. Morgendagen er et mysterium. 
Dagen i dag er en gave. Det er derfor den kal-
les for nuet. 

VÆR TILSTEDE.. og ta vare på HER OG NÅ! 
Fordøm ikke alt du ser, tro ikke alt du hører, 
si ikke alt du vet. Bry deg om og ikke med. Ta 
vare på hverandre! 

MOT FOR DAGEN

Ønsker alle en fl ott tid fremover! GOD PÅSKE!
Hilsen fra MOT teamet i Flå
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Jeg åpner Flå Fotklinikk 18. januar. Lokalet er i gamle bankbygget, 
der lensmannen var.

Jeg kommer til å holde åpent etter behov. Behandler vorter, 
torner, nedgrodde negler, hard hud med mer. Du er også hjertelig 
velkommen selv om du ikke har noen fotproblemer.

For timebestilling ring eller send melding til 46959557
Med hilsen Mona Tollefsen Bjerknes 
Fotterapeut

Flå Bil og Traktor 
20 år
1. januar kunne Flå Bil og Traktor feire 
20-års jubileum. Etter at bedriften startet 
på Elvemo i 1995 har det vært en rivende 
utvikling. Bedriften har i dag 5 ansatte og 
er et strålende eksempel på at det nytter 
å skape arbeid og vekst i Flå. 

Vi gratulerer Rolf Hilde med jubileet og 
ønsker lykke til videre
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Landbruksminister Jon Georg Dale har besøkt 
Jakt- og Fiskesenteret. Tema for besøket var 
fra «skog til bord», et prosjekt Jakt- og Fiske-
senteret driver for å utnytte viltkjøtt bedre. 
For å si det enkelt - hjortefilet passer ikke til 
fredagstacoen. 

Det virket som landbruksministeren trivdes. 
Besøket var planlagt å ta 2 timer, men det varte 
i nesten 4 timer. Det ryktes at statsråden alle-
rede har planlagt et nytt besøk på senteret.

Landbruksministeren
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Dag og dato Plan for dagen

Mandag 15.08.16 
Tirsdag 16.08.16

Planlegge det nye barnehageåret, bli kjent med nytt personale og klargjøre 
avdelinger. Nytt barnehageår (og skoleår) starter onsdag 17.08.16

Mandag 14.11.16
Regional kursdag for barnehager og skoler i Hallingdal. Skolen er stengt 
denne dagen.

Mandag 02.01.17 Planlegging av vårhalvåret 2017. Skolen er stengt denne dagen.

Tirsdag 18.04.17
Regional kursdag for barnehager og skoler i Hallingdal.
Skolen er stengt denne dagen.

Planleggingsdager 
Flå barnehage år 2016/2017

Pleie og omsorg

Tonje Elisabeth Lien er 
sykepleier og jobber i pleie 
og omsorg.

Er det noen som har litt ledig tid og 
ønsker å være til glede og nytte for andre?

Vi trenger støttekontakter til både barn og voksne.
Er du interessert, så kontakt Kari Rapp tlf. 97153351, 
eller Bente Tollefsen tlf. 32053657.
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Vil også denne gangen minne om at Flå 
Menighet/Flå kirke  er på facebook. Der er 
det bare å gå inn å fi nne gruppen Flå Sokn/
menighet/kirke. Her prøver vi å legge inn 
det som skjer.  

Nettsiden er fortsatt under oppbygging. 
Kontoret har mange og viktige arbeidsopp-
gaver som tar tid. Kanskje noen har lyst til 
å være med å bidra med innholdet til nett-
siden ved å sende inn hyggelige artikler, 
historier, bilder o.l. Vi tar imot med takk på 
mail. Dette gjelder også stoff  til Fløværingen 
og kirken sine sider.

Terje Eklund fortsetter i vikariat som prest i 
Flå frem til sommeren. Hva som skjer etter 
dette, vil vi nok snart få en avklaring på. Kjell 
Bjørka er prest i samtalegudstjenesten og 
konfi rmasjonsgudstjenesten. 

Vi ønsker mange gode og konstruktive  inn-
spill fra menigheten videre i 2016.  Og vi 
trenger stadig frivillig medarbeidere som 
har lyst til å være med å skape et rikt menig-
hetsliv i Flå. Ragne Elisabeth Sevre og Tone 
Borkamo har gjennomført et hyggetreff  på 
menighetshuset siden sist. Dette ble gjort 
i samarbeid med Kjell Bjørka som holdt 
foredrag. Hyggetreff et er noe man ønsker 
å videreføre, så det er bare å ta kontakt hvis 

dere har ideer eller ønsker å bidra i dette 
arbeidet. Jo fl ere som bidrar, jo bedre tilbud 
blir det. 

Kirkekontoret har åpent onsdager fra 09.00-
15.00. (Hvis det skulle være dager jeg ikke 
er der, vil servicekontoret vite når jeg er der 
neste gang). Det kan også avtales tid. Det 
har vært måneder med mye man skal sette 
seg inn i, så noe etterslep blir det. Men med 
et aktivt menighetsråd, og med en enga-
sjert og solid stab så er det fi nt å jobbe i Flå 
menighet. Skuta går fremover.

Årsmøte i Flå Menighet holdes på Menig-
hetshuset etter gudstjenesten den 10. april.

Vil ønske dere alle en fi n påskehøytid!

Ta vare på hverandre. Vi kan ikke hjelpe alle, 
men alle kan hjelpe noen, og til sammen så 
når vi veldig mange

Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor

Martha Kristin Gaptjern, Kirkeverge

Tlf: 91134327 
Mail: fl aakirke@fl aa.kommune.no  eller 

martha.gaptjern@fl aa.kommune.no

Info fra kirkekontoret

Informasjon fra Flå  menighet
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16-29. november var det bispevisitas i Hal-
lingdal. Vi hadde felles gudstjeneste med 
Nes i  Nes kirke hvor både Gla’koret og 
konfi rmantene våre hadde bidrag. En fl ott 
messe med bl.a. innslag fra «musikk for 
alle». Av prester deltok både prost Vigdis 
Moen Storhaug, Biskop Per Arne Dahl, 
Sokneprest Bente Hellstrøm Nyseth og 
vikarprest Terje Eklund. I tillegg til dager 
og program i alle hallingdalskommunene, 
så var det avsluttende visitasgudstjeneste 
i Geilo Kulturkyrkje med folkemusikkli-
turgi. En fl ott begivenhet og fi n stund. 
Biskopen fi kk et gavekort som han kan 
bruke på et valgfritt arrangement på Jakt 
-og Fiskesenteret  som takk for besøket i 
Hallingdal.

20. november var Flå sin dag. En stor dag 
med vår fl otte biskop Per Arne Dahl. Et 
møte vi kommer til å huske lenge. Startet 
med stabsmøte, fortsatte med lunsj på 
Grønvold. Videre gikk turen til Flåheimen 
hvor Terje Eklund holdt andakt og Per Arne 
Dahl holdt et fl ott innlegg med omsorg, 
humor og glede. Turen etter dette gikk til 
Jakt og fi ske senteret hvor biskopen fi kk 
møte kommunal ledelse v/ordfører og råd-
mann. Et hyggelig møte hvor kommunen 
fi kk skryt av sitt engasjement og vilje til å 
gjøre kirken i Flå god. I tillegg fi kk biskopen 
et innlegg av Tor Egil Buøen om vakre Flå 
og den fantastiske utviklingen som har vært 
de siste årene. 

Per Arne Dahl fi kk også vist sine skyteferdig-
heter i skytesimulatoren.  Og kunne bevise 
at han er ikke bare treff sikker i sine prekener 
og taler, men også på skytebanen. Ferden 
gikk videre til omvisning på rovdyrsenteret 
og Thonhallen. Deretter ble det middag på 

menighetshuset sammen med stab, prost, 
kommuneledelse og menighetsråd. 

Vi avsluttet dagen med et kulturarrange-
ment i kirken. Dette arrangementet var 
det staben i Flå menighet som stor for. I 
samarbeid med aktører som bl.a. Gla’koret 
og Leander Gaptjern.  Staben fi kk vist sine 
kunstneriske og kulturelle ferdigheter.  Vi 
fi kk også oppleve et nært møte mellom Per 
Arne Dahl og Mats Bjerknes som fortalte 
om sin oppvekst, idrettsglede og ikke minst 
at det umulige er mulig. Mats fi kk utdelt 
en signert utgave av biskopens siste utgitte 

Bispevisitas i Hallingdal
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bok. Det var en varm, gledelig, innholdsrik, 
inkluderende og hyggelig stund vi hadde 
sammen i Flå kirke. En kulturaften vi har 
fått gode tilbakemeldinger på, og som folk 
var glade for være en del av. Alt i alt var det 
en fl ott dag, og en bispevisitas vi kan være 
stolte over å ha vært med på. 
Videre kan dere lese deler av Biskopens 
visitas foredrag  fra besøket i Hallingdal.   
Biskopen avsluttet med dette i Geilo kultur-
kyrkje, på visitasen sin aller siste dag:

Fra innledningen:
«La meg først få takke for spennende og 
lærerike visitasdager her i Hallingdal. Da jeg 
besøkte Hallingdal høsten 2014, på turne 
til alle prostier i bispedømmet, var temaet 
g jestfrihet. Disse dagene har vi opplevd dette. 
Både der vi har bodd, og der vi har fått gode 
måltider. Vi har møtt menigheter som ønsker 
å forplikte seg på g jestfrihet som en grunnleg-
gende verdi. Dette har også kommet til uttrykk 
g jennom det vi har opplevd av et rikt og variert 
kirke- og kulturliv.

Møte med menigheter er å møte mennesker. 
Å møte dere i menighetsrådene, pluss mange 
frivillige medarbeidere, har g jort sterkt inn-
trykk. Det har minnet meg om hvor mangfol-
dig arbeidet i kirken er, og hvor avg jørende den 
frivillige tjenesten er for kirkens liv og vekst. 
Jeg har møtt dedikerte ansatte som i sum gjør 
mer enn vi kan forvente. Jeg har møtt litt av 
det organiserte arbeidet blant barn, ungdom, 
voksne og eldre. Jeg har møtt entusiasme 
og glede over arbeidsfellesskap. Jeg har sett 
nybrottsarbeid og konstruktivt samarbeid både 
innad i menighetene og på tvers av soknegren-
sene. Men jeg har også sett at det kan være 
krevende å stå i en kirkelig tjeneste. Både om 
man er på lønningslistene, eller om man er 
frivillig medarbeider»

Fra det han skrev om Flå:
«Dag fi re ga oss et spennende møte med Flå. 
Her er det mye entusiasme, både i kommu-
nen og i den kirkelige staben. De jobber aktivt 
med å få et rikt gudstjenesteliv, og er kreative 
i forhold til å invitere og involvere frivillige 
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i lokalmiljøet, slik at det kan skapes gode 
samlingspunkt. Jeg merker meg entusi asme, 
pågangsmot og samhold. Samtidig utfordrer 
jeg råd og stab til å være bevisste på formid-
lingen av sentrale sider ved den kristne tro i 
tiden som kommer, slik det allerede kommer 
til uttrykk ved gudstjenester, trosopplæring 
og konfi rmasjonsundervisning.

Soknepresten i Flå sluttet i juni, og menighe-
ten er naturlig nok opptatt av å få en ny fast 
prest. På grunn av den krevende økonomiske 
situasjonen i bispedømmet, er denne stillin-
gen satt på vent, men vi har gode vikarer på 
plass. Vi gleder oss også over at den nytilsatte 
organisten midlertidig har tatt på seg ansva-
ret for konfi rmantene. Flå er en menighet 
som har vist stor evne og vilje til nytenkning 
og realitetsorientering»

Bildene er tatt under visitasen i Flå, 
og viser en fl ott dag i Flå.
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Hva betyr påsken for deg? Er det kun noen 
etterlengtede fridager, skiturer i fjellet med 
appelsin og Kvikklunsj, late dager ved peisen 
og gode måltider? Eller har din påskefeiring 
også tid for refl eksjon og tanker omkring det 
som er selve påskens budskap og innhold? 
Kanskje du gir plass for både det ene og det 
andre av det jeg har ramset opp? Det hadde 
jo vært en super kombinasjon! 

For svært mange er julen den store høytid, 
men den overgår likevel ikke påsken. Iallfall 
ikke i kristen sammenheng. For det er påske 
som er den største og viktigste høytid i vår 
kirke. Nå hadde det selvsagt ikke vært noen 
kristendom eller kirke om vi ikke hadde hatt 
julen med Jesu fødsel. Det var med barnet 
i krybben – Guds enbårne Sønn – det hele 
startet. Men Gud hadde en plan med Jesus, 
- for med Jesusbarnet kom Folkefrelseren 
til vår jord. Og med Jesu fødsel ga Gud oss 
mennesker sitt rause og veldige kjærlighets 
avtrykk. 

Som vi vet hadde Gud store tanker om Jesus, 
og det er i påsken det virkelig kulminerer. 
Det er da Jesus viser sin mektige frelser-
gjerning gjennom sin død og oppstandelse. 
Han lot seg korsfeste og gikk i døden for å 
ta på seg vår skyld. Han sprengte dødens 
lenker og viste ved det Guds allmakt, og at 
han er Herre over dødens makt. Da Jesus 

sto opp fra de døde påskedag ga han men-
neskeheten nytt håp. Ved Jesu oppstandelse 
fi kk lyset og håpet fotfeste i denne verden. 
Hans oppstandelse kan også bli din og min 
oppstandelse. For Jesus har lovet at alle som 
tror på ham, skal få eie evig liv. Han er den 
eneste som kan gjøre død om til liv.

Ingen kriminalroman kan måle seg med 
Bibelens påskedrama. Det hele innledes 
med Jesu inntog i Jerusalem palmesøndag. 
Jesus kommer ridende på elselfolen og 
menneskemengden roper ut sitt ”Hosi-
anna! Velsignet være han som kommer, i 
Herrens navn”. Jesus hylles på sin lidelses-
vei. For noen dager senere lød: ”Korsfest! 
Korsfest!”. Så beveger vi oss inn i den stille 
uke. På skjærtorsdag blir Jesus forrådt av 
sine nærmeste – disiplene. Han spiser det 
siste måltid sammen med dem og han inn-
stifter nattverden. Så kommer langfredag 
med korsfestelse og død, og hvor Jesus går 
i døden for at vi skal få leve. Han er som 
såkornet som må dø i jorden for å få nytt liv. 

Jesu lidelseshistorie er unik. Korsfestelsen 
på Golgata kom til å bli et vendepunkt for 
verden og menneskeheten. Jesu korsfestelse 
og død skulle få veldige konsekvenser – også 
for deg og meg som lever i dag. Dette fordi 
han tok på seg vår skyld. Når vi sier ja til 
Jesus og ber om tilgivelse for våre synder og 

Jesu oppstandelse 
– vårt håp i liv og død
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feiltrinn, så sletter han dem ut og kaster dem 
i glemselens hav. Visst er langfredagen dyster 
og mørk, men den er sannelig også den gode 
fredag – forsoningens og håpets dag, der veien 
åpner seg inn til Guds faderfavn og til et sam-
funn med ham som verken død eller dom kan 
stanse. Ja, tenke seg til: Midt i all sin gru bærer 
langfredagen i seg liv og frelse! Midt i mørket 
er det lys! Jesu død er ikke en meningsløs død, 
men et off er for våre overtredelser og feilgrep.

Og så fullendes det veldige dramaet med Jesu 
oppstandelse påskedag, som er vår store gle-
desfest i kristenheten og kirkens år. Med Kristi 
oppstandelse fra de døde begynner for alvor 
kristendommens historie. Påskemorgen kan 
vi i glede synge ut vårt ”Deg være ære, Herre 
over dødens makt!”. Dette fordi redningsman-
nen er oppstanden og lever iblant oss. Jeg hus-
ker min gamle prost i Valdres, Georg Espolin 
Johnson, en gang uttalte følgende: ”Dersom 
Jesus Kristus ikke er legemlig oppstått fra 
de døde, ville jeg fi nne meg et annet yrke på 
dagen! Så grunnleggende er troen på Jesu 
oppstandelse”. Ja, Jesus lever i dag, som min 
og din Frelser! Det helt fundamentale i min 
tro er Hans nærvær i livet mitt her og nå. Jesu 
død og oppstandelse er vårt håp i liv og død.
                                                                                                                          

Terje Eklund

Jesu oppstandelse 
– vårt håp i liv og død

- 21 -



Nytt fra trosopplæringen

Søndag 14.februar var det fargerik familie-
gudstjeneste i Flå kirke. Kirken var pyntet 
med fastelavnsris og barna hadde kledd 
seg i fargerike kreasjoner. Glá koret deltok 
med glad sang, 2- og 3 åringene og 9 – 10 

åringene var spesielt invitert og de som 
møtte opp fi kk en gave fra menigheten. 
Etterpå var det samling på Menighets huset 
med boller og saft, ansiktsmaling og pin-
jatta!

Karnevalsgudstjeneste – Fargerik gudstjeneste
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Følgende tiltak er planlagt fram til sommeren:
•  Flåkk- klubben på Menighetshuset for barn 3 – 10 år 

•  Mand.14. mars og mand.18.april kl. 16.30 – 18.00.

• Dåpsskole for 6-åringer (årskull 2010):

•  Bli med i Flåkk-klubben mand. 18.april kl. 16.30 – 18.00 og på lørdagssamling 
i Flå kirke 23.april kl 11.00 - 12.00

•  Avsluttes med familiegudstjeneste i Flå kirke sønd. 24.april kl.11.00. 

 

MIKRO 
med gardsbesøk for 1.trinn 

Vi besøker sauefjøset til Laila 
Sevre midt i lamminga en 
hverdag i slutten av april eller 
først i mai.
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Tårnagent for 2. – 4.trinn

Samling i Flå kirke fred. 27. mai 
kl 14.30 – 18.00 og felles tårnagentguds-
tjeneste for Flå og Nes i Nes kirke sønd. 
29. mai kl 11.00

Med unntak av Flåkk-klubben blir det 
sendt ut invitasjon til de aktuelle årstrinn 
med nærmere opplysninger.

Følg ellers med på kirkens nettside og
Facebook for oppdatert informasjon.

Har du spørsmål, ta kontakt med tros-
opplærer Gerd Eli Berge 41508155
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Organisten vår Marianne Gandrud Skinnes 
ønsker ved dåp å involvere dåpsfølget mer 
ved valg av musikk. Hun kommer derfor til 
å ta kontakt med foreldre til dåpsbarnet så 
fort dåpen er registrert på kirkekontoret. 
På denne måten kan kirken bidra til et mer 
personlig preg  over inngangsprosesjonene, 
under takkeoff er  eller under utgangsprose-
sjonen. Det fi nnes liste over valgmuligheter, 
men det gis også rom for å komme med 
personlige ønsker der dette er mulig å få til. 
I tillegg blir det lagt en «ønskebok» i våpen-
huset, der man kan komme med forslag til 
salmer man ønsker skal benyttes i gudstje-
nester. Disse blir formidlet videre til prest og 
organist. Det er mange som har et spesielt 
forhold til mange salmer. 

Salmeboken består at veldig mange salmer, 
og ved å ha denne ønskeboken så kan man 
kanskje få mulighet til å imøtekomme spesi-
elle ønsker der det er naturlig at de blir brukt 
og i forhold til det tema gudstjenesten har. 
Dette vil da i etterkant være opp til prest  og 
bestemme hva som passer. 

Det er også et ønske fra organisten om å lage 
en salmesangkveld til høsten, som denne  
boken danner grunnlaget for. 

I denne boken kan man også komme med 
forslag/ønsker på type arrangement, kon-
serter  og aktiviteter som kan knyttes til 
kirkerommet og eventuelt gudstjenester. 
Kirken er et fl ott bygg med god akustikk, og 
ikke minst et rom som kan være med på 
å formidle kirkens og  kulturens mangfold. 
Kirken er ikke bare gudstjenester, men kan 
også være en kulturformidler. 

Hvis det er noen som ønsker å bidra som 
tekstlesere, med sang, musikk eller andre 
passende innslag, så er vi veldig glad for å 
få kontakt med disse aktørene. Ta kontakt 
med organist Marianne Gandrud Skinnes 
eller kirkeverge Martha Kristin Gaptjern.
Vi ønsker å bidra til en mest mulig inklude-
rende og levende kirke.

Nytt fra kirken – Ønskebok
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Søndag 28. februar 3.s.i fastetiden 
Kl. 11:00 Flå kirke
  Arne Jensen   
Søndag 20. mars, Palmesøndag
Kl 11:00 Flå Kirke
  Prest: Bente H. Nystrøm

Torsdag 24. mars, Skjærtorsdag
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Terje Eklund

Torsdag 24. mars. skjærtorsdag
Kl 12.30 Nattverdsgudstjeneste Flåheimen
  Prest: Terje Eklund

Søndag 27. mars, Påskedag
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Bente N. Hellstrøm

Søndag 10. april 3.s. i påsketiden
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Bente H. Nyseth
  ÅRSMØTE I FLÅ MENIGHET

Søndag 24. april, 5.s. i påsketiden
Kl 11.00 Flå Kirke
  Familiegudstjeneste/dåpsskole
  Prest: Terje Eklund
  Trosopplærer Gerd Eli Berge

Torsdag 5. mai, Kristi Himmelfartsdag
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Kjell Bjørka
  Samtalegudstjeneste konfi rmanter

Søndag  8. mai, Konfi rmasjonsgudstjeneste
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Kjell Bjørka

Lørdag 14. mai, Pinseaften
Kl 18.00 Flå kirke
  Vikar

Tirsdag 17. mai
Kl 13.00 Flå kirke
  Familiegudstjeneste
  Prest: Terje Eklund

Søndag 5. juni, 3.s.Treenighetstiden
Kl 11.00 Nattverdsgudstjeneste på Flåheimen
  Prest: Bente Hellstrøm Nyseth

Søndag 12. juni, 4. s. treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Terje Eklund

Søndag 3. juli, 7.s. treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Bente H. Nyseth

Søndag 24. juli, 10.s.i treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Vikar

Søndag 14. august, 13.s. treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
  Prest: Bente H. Nyseth
  50 års konfi rmanter 

DØPTE
Desember:
Mathias Bråten

Januar:
Leah Knaldre Holmen
Cornelia Sofi e Ness

DØDE
Desember:
Ingvar Plassen, 1926

Januar:
Mari Gulsvik Gislerud, 1926
Ole Jonny Setra, 1968

Februar:
Klara Seterstøen, 1935

Vi går i kirken
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Konfi rmantundervisningen i Flå

Konfi rmantåret nærmer seg 
slutten. Som konfi rmant-
medarbeider føler jeg meg 
privilegert som får jobbe med 
8 fl otte gutter i årets kull. 
Undervisningen har i hovedsak 
foregått på Veksthuset. Under-
visningen har dreid seg mye 
om bla. gudstjenestens opp-
bygning, Bibelen, menighet 
og kirke, kirkeåret/høytider/
merkedager, Herrens bønn, De 
10 bud og trosbekjennelsen.

I tillegg har vi hatt en guidet 
tur gjennom Flå kirke med fokus på historikk og 
kunst, og alle fi kk prøve kirkeorgelet. 

I desember hadde konfi rmantene ansvar for å 
holde lysmesse i Flå kirke. En fl ott kveld med 
engasjerte konfi rmanter.

Kjell Bjørka har vært på besøk og gjennomført 
«Prestens spørretime». Da hadde konfi rmantene 
på forhånd skrevet ned spørsmål de lurte på som 
vi trakk i tur og orden, og Kjell svarte. En veldig 
lærerik time som hadde fokus på det som var 
viktig for konfi rmantene å vite nå.
I dag da dette skrives, har Gol Begravelsesbyrå 
vært på besøk. De fortalte om hele prosessen 
som følger ved et dødsfall, og vi fi kk både se, ta 
på,  og bære ei kiste.

Konfi rmantene i Flå og Nes har vært 
sammen ved fl ere anledninger:
•  I oktober hadde vi en lørdagssamling på Flå. 

Da hadde vi først undervisning for deretter 
å øve inn en korsang de bidro med på under 
vistas-gudstjenesten i Nes. I april skal alle 
møtes igjen i Nes Fjellkirke.

• I januar hadde vi en fl ott konfi rmasjonsleir 
på KRIK Høyfjellssenter.

• Nå i februar møttes alle konfi rmanter i 
Hallingdal til nattcup i innebandy på Gol.

• Faste-aksjonen går av stabelen i 
14. mars. Ta godt imot konfi rmantene 
når de kommer.

• Samtalegudstjenesten er torsdag  
5. mai  Kl 11.00. 

• Konfi rmasjonen er søndag 8. mai kl 11.00

Marianne Gandrud Skinnes, 
organist/konfi rmantmedarbeider

ÅRETS KONFIRMANTER:

Sander Gullingsrud Bækken
Håvard Gaptjern Endrerud
Martin Hyldmo
Henrik Andersen Kolsrud
Daimen Martinsen
Håkon Gaptjern Sveen
Einar Espeland Roa
Mats Østdahl
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Skolerute 2016 – 2017 
GJELDER SKOLEN OG SFO

25/05 er Kristi himmelfartsdag, 
05/06 er 2. pinsedag

Planleggingsdager:
12., 15., 16/8. og 14/11 2016 og 18/4 2017. 
Siste planleggingsdag  blir fastlagt internt i 
kommunen senere. 

Måned Dager Ferier og fridager/merknader

Aug. 11
Første skoledag etter sommerfe-
rien er onsdag 17/08

Sept. 22

Okt. 16 Høstferie 03/10 – 09/10 (uke 40)

Nov. 21 Elevfri dag 14/11. 

Des. 15
Siste skoledag før juleferien er 
onsdag 21/12

Jan. 22
Første skoledag etter juleferien er 
mandag 2/1

Feb. 18 Vinterferie 27/2 – 5/3 (uke 9)

Mar. 20 Vinterferie 27/2 – 5/3 (uke 9)

Apr. 13
Påskeferie fra og med mandag 10/4 
til og med tirsdag 18/04 

Mai. 19
Fri mandag 1/5, onsdag 17/5, tors-
dag 25/5, fredag 26/05

Juni. 13
Fri mandag 5/6. Siste skoledag før 
sommerferien er tirsdag 20/6

Sum. 190

Høvelbenk?
SFO ønsker seg en høvelbenk.
Er det noen som har en de ikke 
bruker som SFO kan få overta? 

Mvh 
Barn og personalet på SFO


