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Redaktørens
SPALTE

Dugnad

Jeg har tidligere skrevet om ildsjeler og kom-
mer delvis inn på emnet igjen. I denne utgaven 
av Fløværingen er det informasjon om dugnad 
på ny kunstgressbane og friidrettsanlegg. Vi 
er gode på dugnad i Flå, det utføres utallige 
timer i lag og foreninger,  og ved bygging av 
Thonhallen kunne vi kvittere ut fl ere tusen 
dugnadstimer. Dette er måten man ofte gjør 
store løft i kommunenorge særlig når det gjel-
der idrett. Det er nesten utenkelig å bygge et 
stort idrettsanlegg uten dugnad. Dugnaden 
er en del av fi nansieringen av anlegget, men 
i tillegg er det en svært hyggelig sideeff ekt 
av dugnadsarbeid, nemlig det sosiale. Det er 
trivelig, man møter nye folk eller blir bedre 
kjent med folk, og man får et eierforhold til 
anlegget. Jeg er sikker på at vi får en hyggelig 
opplevelse på dugnaden på sensommeren.

Flå frivilligsentral innbyr også til en form for 
dugnad. Her kan man hjelpe sambygdinger 
med forskjellige ting, eller kanskje få hjelp selv. 
Her er det som beskrevet ovenfor. I tillegg til å 
få god samvittighet er sjansen stor for at man 
også blir bedre kjent med folk. Det sosiale er 
viktig.

I forbindelse med utarbeidelse av ny nærings-
plan i kommunen har det blitt sendt ut spør-
reskjema til nesten 1.000 hytteeiere hvorav 
nesten 500 sendte inn svar. På spørsmål om 
man kunne tenke seg å bidra på dugnad i for-
hold til skiløyper, stier mv. svarte 56% at de 
kunne tenke seg det. Jeg vil derfor oppfordre 
hytteeiere til å ta kontakt med velforeninger 
eller kommunen hvis det er prosjekter som 
egner seg for dugnadsarbeid og som resulterer 
i fl ere stier, sykkelstier, skiløyper etc. Dugnad 
skaper samhold og gir resultater i form av nyt-
tige «anlegg».

Da vil jeg ønske dere en riktig god sommer, 
forhåpentligvis med et lite innslag av dugnad. 

Odd Egil Stavn
Rådmann 



Ordførerens
SPALTE

Veteraner

8. mai markerte vi frigjøringsdagen. Siden 
2010 har denne dagen også vært den nasjo-
nale veterandagen, der vi også hedrer de som 
har deltatt i militære operasjoner etter andre 
verdenskrig.

Vi i Flå har de siste 10 årene markert 8. mai ved 
å legge ned en blomst på minnesteinen over 
kampene i Gulsvik og Flå 25–26. april 1940. 
Dette har vi gjort for å minnes de som valgte 
å kjempe mot en militær overmakt i en tid der 
landet befant seg i en håpløs situasjon.
I år arrangerte vi i samarbeid med Nedre 
Hallingdal Forsvarsforening og de andre kom-
munene i Hallingdal også en markering av 
veterandagen. Alle Hallinger som har tjeneste-
gjort under andre verdenskrig eller i militære 
operasjoner i ettertid, ble invitert til Flå.

Krigshistorien er godt kjent, men at svært 
mange også har deltatt og deltar i ulike mili-
tære oppdrag i utlandet, er vi ikke så godt 
orientert om. Det var derfor en opplevelse 
både å få møte veteraner fra milorg, få høre 
Marius Sandaker fortelle fra sin tid i Tysklands-
brigaden, og ikke minst å møte alle som 
hadde tjenestegjort i Gaza, Libanon, Serbia, 

Afganistan osv. Hva disse har vært med på og 
hvilken risiko og påkjenninger de har måtte gå 
gjennom er mindre kjent.

Det at vi som lokalsamfunn har en dag der vi 
kan vise vår respekt og takknemmelighet over-
for de som har utført tjeneste med livet som 
innsats er viktig og riktig. Mitt håp er derfor at 
vi også i årene som kommer klarer å markere 
veterandagen med et arrangement her i Flå.

Vil til slutt få ønske alle en riktig god sommer.

Flå - først i Hallingdal

Tor Egil Buøen
Ordfører

Tor Egil Buøen, Ordfører

Hyttemessa
Flå var også i år godt representert 
på hyttemessa på Hellerudsletta. 
Hyttereiselivet har blitt en stor og 
viktig næring i Flå, og veksten 
fortsetter også i år.
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Planlegging av ny barnehage er godt 
i gang, og siste finpuss av tegningene 
ligger kun 2–3 uker frem i tid. Planlagt 
byggestart august/september 2017. 

Flå bygger ny barnehage

Den nye barnehagen er besluttet oppført 
i massiv-tre. Det er første gang Flå kom-
mune bygger et slik type bygg. Noe av 
bakgrunnen er den store miljøgevinsten 
dette fører med seg kontra tradisjonelle 
byggemetoder som stål og betong. Et slik 
bygg har eksempelvis ikke behov for inn-
vendig tett plast (diffusjonstetting) som en 
del av konstruksjon. Bygningen «puster» 
på en annen måte enn tradisjonelle bygg. 
Barnehagen bygges for 4 avdelinger, med 
kapasitet på inntil ca. 70 plasser.
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Den nye barnehagen blir bestående av tre byg-
getrinn. Første byggetrinn fra 1980, og andre 
byggetrinn fra 1992. Disse byggetrinnene er 
tilsammen på ca. 600 m2, hvorav Flå idrettslag 
disponerer ca. 100 m2 i kjeller. Resten dispo-
nerer barnehagen.

Som en del av prosjektet skal Plan 1 på bygge-
trinn 1 renoveres innvendig. Kjeller skal fortsatt 
disponeres av Idrettslaget.
Byggetrinn to blir delt slik at Idrettslaget kom-
mer til å disponere Plan 1 til klubblokale/sekre-
tariat. Kjelleren vil bli brukt av barnehagen til 
lager.

Det nye byggetrinnet som påbegynnes i høst, 
blir på ca. 600 m2 brutto på en flate.

Ferdigstillelse av nytt byggetrinn er satt til 
senest 15. august 2018. Renovering av eksis-
terende del kan bli aktuelt å gjennomføre etter 
denne dato. 

Det nye byggetrinnet vil beslaglegge det meste 
av dagens parkering. Ny «rundkjøring» med 
parkering etableres i enden av ny barnehage. 
Denne parkeringen prioriteres foreldre som 
skal levere og hente barn i barnehagen. Parke-
ring for ansatte og besøkende flyttes til ny par-
kering som bygges ved innkjøring fra Riksvei 7.

Tegninger viser barnehage markert med de 3 
byggetrinnene bygget vil bestå av.
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Nå skjer det …   Flå skal få nytt fl ott idrettsanlegg. Høsten 2017 starter 
arbeidene med oppgradering av idrettsplassen. 

Dagens gressmatte skal byttes ut med 
kunstgress. Løpebanen skal oppgraderes 
til kunsstoff dekke, og bak fotballmålene blir 
det henholdsvis ny lengdegrop, kulesektor, 
og plass til løkkefotballbane. Det blir nytt 

fl omlysanlegg med 6 stk. master, med en 
høyde på 17–18 meter. Flomlyset blir etter de 
standarder som Norges Fotballforbund har 
defi nert. I tillegg til selve idrettsanlegget vil lys-
løypa få noe oppgradering. Traseen endres litt 
der hvor den kommer inn mot idrettsanlegget. 

Det blir nye parkeringsplasser i sydenden 
av banen, samt ny parkeringsplass like etter 
innkjøring fra Riksvei 7. Planen er å få til nok 
parkeringsplasser slik at det dekker de største 

Flå bygger nytt idrettsanlegg

Bildene viser idrettsanlegget i Seljord. Et tilsvarende
anlegg skal nå bygges i Flå.
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arrangementene knyttet til idrettsanlegget.
Riktig fl ott blir det …

Det har lenge vært jobbet med å få til en opp-
gradering av dagens idrettsplass. Slik den 
fremstår virker den nedslitt og er preget av 
manglende vedlikehold over tid. Den er lite 
presentabel både for oss «Fløværinger» og 
fotballag og idrettslag som kommer på besøk. 
Derfor har Flå Idrettslag i fl ere år jobbet for at 
dette skal bli en realitet. Prosjektet er kalkulert 
til en kostnad på ca. 12 mill.  Flå Kommunen 
bevilget 4 millioner, og i tillegg er det søkt tip-
pemidler for tilsvarende beløp.  Resterende er 
basert på dugnad …

MASKINENTREPRENØRER STILLER OPP       
Det skal fl yttes mye jord- og stein masser for 
å få dette gjennomført. Det skal fjernes ca. 
2.000 m3 jordmasser, og kjøres inn ca. 4.500 
m3 med steinmasser. 

Vi er så heldige at maskinentreprenører i Flå, 
eller som har sterk tilhørighet til Flå, stiller opp 
på dugnad. Øst Riv, SEG Entreprenør og Høge-
varde AS har allerede sagt ja. Men vi trenger 
fl ere, både med og uten maskiner. Det er mye 
jobb som skal gjøres med håndkraft …

Vi ser for oss at mye av dugnadsinnsatsen skal 
konsentreres om 2–3 helger i august måned. Vi 
kommer til å jobbe for at dette skal bli 2–3 hel-
ger hvor så mange som mulig kan stille opp. 
Det blir matservering og godt støtteapparat til 
dugnadsgjengen. Dette skal oppleves som noe 
som samler folk for noe som tjener oss alle. 
En del av arbeidene blir satt bort på anbud. 
Det gjelder f. eks. legging av kunstgress, og 
dekke på løpebanen. 

Målet er at banen skal stå ferdig i løpet av 2017.

DELTAKELSE PÅ DUGNAD
Vi håper derfor at du kan sette av tid til å 
være med. For å få en oversikt over deltakere 
til dugnaden, setter vi pris på om du allerede 
nå melder deg på. Første dugnadshelg blir 
sannsynlig fredag 4. – søndag 6. august, og 
påfølgende 2–3 helger. Her kan alle være med, 
vi trenger hjelp til kokkelering av mat, legging 
av drensrør, kjøring med traktor, graving med 
maskin, utlegging av isolasjon og diverse ryd-
ding og en masse annet. 

Du kan melde deg på ved å sende mail, 
eller ringe Flå kommune (Servicekontoret)         
postmott ak@fl aa.kommune.no      
eller ringe  tlf. 32 05 36 00.  

eller

Flå Idrettslag ved Simen Hagberg 
på epost simenhag@hotmail.com 
eller ringe mob. 900 34 954

Vi kommer tilbake med mer informasjon 
før sommeren. 

Oppstartmøte nytt Idrettsanlegg
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Rekord i Bjørneparken

2016 ble et svært godt år for Bjørne-
parken, og med en økning på 50% 
i besøket var hele 76 500 gjester på 
besøk.

Året åpnet i påsken, og nyheten ”Krokodille-
land” med 30 krokodiller, skilpadder og slanger 
viste seg å være en nyhet våre besøkende satte 
stor pris på. For mange besøkende var høyde-
punktet ved hele besøket når de fikk holde en 
slange for første gang!

Også dyrepasserskolen på setra har funnet sin 
form og vært svært vellykket. Tusener av barn 
har lært å samle møkk og mate dyr, og har stolt 
tatt imot ”jeg er en dyrepasser-button” fra våre 
flinke ”ekte” dyrepassere.

Programmet med aktiviteter hver time har blitt 
satt stor pris på, og vi får veldig mange gode 
tilbakemeldinger fra våre besøkende både 
direkte og på sosiale medier. Samarbeidet om 
servering og salg med Thon Hotell Bjørnepar-
ken har fungert supert, og hotellet er en viktig 
del av Bjørneparkens flotte utvikling.

Men aller viktigst er nok de fantastiske dyrene 
vi har, og alle dyrepasserne som har ekstrem 

fokus på dyrenes trivsel og gjestenes opplevel-
ser. De står på dag og natt for at Bjørneparken 
skal være et lærerikt og flott sted å besøke, og 
jeg vil påstå at vi har Norges beste dyrepassere 
og øvrige ansatte i Flå!

Vi gleder oss til 2017, og årets nyheter ”Gyl-
denklo” berg- og dalbane og sommerteateret 
”Grisk og Gomle – kronen i sukkerdalen” 
bærer bud om mye aktivitet og et spennende 
år for Bjørneparken!

Kees Oscar Ekeli
direktør



- 9 -

Dansekurs for jenter 3 – 5 år
I februar startet Veronika Sagova opp dansekurs for jenter i alderen 3 -5 år.
Det har vært fire-seks faste dansere som har møtt opp i Klubbhuset søn-
dag ettermiddag helt nå til kursavslutning 21. mai. Det har blitt danset etter  
barnesanger, med rockeringer, pomponger, lekedyr og kostymer.

En kjempeflott opplegg g jort på frivillig basis av Veronika. Tusen takk!

Vårt lokalsamfunn
4. klasse ved Flå skole har også i år deltatt i prosjektet ungt entreprenør-
skap. Dette omfatter 5 timer med opplæring i hvordan lokalsamfunnet 
vårt fungerer. Ordføreren var som vanlig lærer, og siste time ble avsluttet 
med møte i kommunestyresalen. 

Fra venstre: 
Veronica Sagova,  

Olea Lysne Kolsrud, 
instruktør Veronika Sagova, 

Amber Ingrid Gigernes, 
Tuva Gandrud Mæhlum.
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Drømmedag i Flå 
med MOT og Thomas Hayes
Flå har vært en del av MOT siden 2004, og endelig … 

Marte Frydenlund ble virkelig overrasket. Utro-
lig gøy at Marte og Flå skole ble plukket ut 
blant fl ere tusen drømmesøknader. 

En drømmedag for fl ere av oss. Først besøk 
på skolen, deretter lunsjdate med Thomas og 
resten av det herlige teamet fra MOT sentralt. 
Ordføreren vår og Kristian fra Flå Vekst var 
også med i tillegg til oss MOT-coacher. 

Takk til MOT s̀ drømmefond v/Andreas Ebbesen 
og takk til Bjørneparken som bidro med drømmer 
og opplevelser tilbake; Thomas og fl ere av oss 
fi kk både holde slange og komme nært på bjørn. 

Og følgende var kommentaren til Marte som 
hadde skrevet søknaden; «Det var kjempekult. Jeg 
ble VELDIG overrasket. Skikkelig sommerfugler 
i magen. Første ordet som falt meg inn å si var 
«oi». Jeg ble utrolig glad. Tusen takk»
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MOTs drømmefond
I 2003 fullførte Andreas Ebbesen i en alder av 13 år sin drøm med MOT.  
Sammen med sin far Ola gikk han over Grønland på ski. 

Ebbesen samlet inn til sammen kr. 75 000 
til MOT, som resulterte i etableringen av 
MOTs drømmefond i 2005. Drømmefondet 
skal brukes til å stimulere og realisere andre 
ungdommers drømmer, og det skal bygges 
opp igjen etter hvert som det brukes av det.

Gjennom MOTs program “Robust ung-
dom” får alle 9.klassinger på MOT-skoler 
søke om å oppfylle sin drøm til MOTs 
drømmefond.

OG I FLÅ BLE DEN OPPFYLT …

Vær en refleksjon av hva du ønsker 
å se i andre. Hvis du ønsker kjærlig-
het, gi kjærlighet. Hvis du ønsker 
ærlighet, vær ærlig. Hvis du ønsker 
respekt, vis respekt. Du får i retur, 
det du gir av deg selv.

Ønsker dere en riktig god sommer!
Hilsen fra MOT teamet

MOT for dagen
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Kjære alle Flåværinger!

Nå har jeg hatt mine første 3 måned-
er som daglig leder i Flå Vekst og jeg 
stortrives i jobben! 

I følge vedtektene skal Flå Vekst «arbeide for å 
utvikle, koordinere og synliggjøre næringsliv, rei-
selivstilbud og øvrige næringsaktiviteter for med-
lemmene i Flå kommune, og derigjennom fremme 
medlemmenes økonomiske interesser». Kort sagt 
så skal det være det sentrale laget for alle som driver 
med næring og turisme på Flå. Arbeidsoppgavene 
mine dekker et stort felt innenfor næringsutvikling 
og turisme, så dagene mine er spennende, moti-
verende og lærerike. Jeg ønsker å bidra til fortsatt 
utvikling på Flå for både innbyggere, hyttefolk og 
turister. Det har vært mye snakk om alt som har 
skjedd på Flå de siste 10 årene, men jeg tror de neste 
10 blir minst like spennende! Derfor føles det veldig 
godt å kunne få jobbe med noe jeg virkelig brenner 
for, og det lokale engasjementet til medlemmer og 
innbyggere er herlig «drivstoff » for meg i jobben. På 
mine bedriftsbesøk blir jeg imponert over innsatsen, 
innstillingen og variasjonen i næringslivet vi har i 
Flå. Så her blir det viktig å få samlet oss og holdt 
hverandre oppdatert på alt som skjer i den vakre 
bygda vår, slik at vi kan «spille hverandre gode»! 

En stor glede i jobben er folk som stikker innom for å 
presentere en idé de har om noe som kan lages eller 
arrangeres på Flå. Dette har allerede skjedd et par 
ganger og viser engasjementet som fi ns for bygda 

vår og for at vi skal lykkes som turist- og service-
destinasjon. Selv om ikke alt lar seg gjennomføre, 
så kan det også føre til andre idéer og prosjekt som 
vil heve bygda vår ytterligere! Så bare kom innom 
kontoret på en kaff e, det vil være et av mange høyde-
punkt på arbeidsdagen min!

Det kommer til å skje mye på Flå i sommer og høst, 
så bare fi nn fram almanakken og notér:

• Vassfardansen 16.–17.juni
• Gjeddefi ske og St.Hans-feiring 

på Gulsvik lørdag 24. juni
• Tour of Norway for Kids søndag 25.juni
• Vassfardagen søndag 25.juni
• Flådagene 22.juli («tjuvstarter» 

med konsert på Gulsvik 21.juli)
• Sommertoget til NRK onsdag 26.juli
• «Bamse- og binnerittet» 

lørdag  2.september 

Av disse arrangementene vil jeg trekke fram det 
nystartede «Bamse- og binnerittet» lørdag 2. sep-
tember. Dette vil være et «folkelig sykkelritt» hvor 
det er fokus på sosialt samvær og ren, skjær glede 
foran tidtaking, forbrente kalorier og smerteterskel. 
Løypa blir 15–20 km så her er det bare å smøre opp 
sykkelen og melde seg på. Mer info om rittet og 
alle andre arrangement fi nner dere på www.fl a.no.

Kristian Akervold,
Daglig leder, Flå Vekst

TOUR OF NORWAY FOR KIDS – søndag 25. juni

Søndag 25. juni er vi tilbake på Flå hvor vi byr 
opp til sykkelfest ved Thon Hotel Bjørneparken! 
Med stor suksess i fjor, satser vi på å gjenta 
suksessen og skal gjøre alt vi kan for å skape 
en sykkelopplevelse alle familier på Flå sent vil 
glemme.

Sammen med deg skal vi gjøre det vi gjør best 
– lage sykkelfest!
Møt opp kl. 13:00 for registrering og utdeling av 
startnummer. Vi kommer til å trekke seks fl otte 
premier, deriblant en sykkel tilfeldig på startnum-
mer, eneste kriteriet for å kunne vinne er at man 
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Fra f jorårets Tour of Norway for Kids.

KONSERT OG
SOMMERFEST

Fredag 21. Juli 
Hallingeventyr Cafe og

Handleri, Gulsvik
Billetter fås kjøpt 

på HallingBillett og i døra.
Salg av mat og godt drikke!

trollet mellom McDonalds og Europris, og tivoli 
ved Thonhallen. Men vi «tjuvstarter» allerede 
fredag kveld med konsert på HallingEventYr Café 
og Handleri, så det er bare å sette av hele helga 
til sosialt samvær og feiring! 

Mer informasjon fi nner dere på www.fl a.no

er tilstede under premieseremonien.
Ta gjerne bilder før, under og etter arrangementet, 
merk med hashtag #tourkids og legg ut på Face-
book, Twitter eller Instagram. Årets beste bilde 
vinner en splitter ny sykkel fra Nakamura!
Tour of Norway for kids er helt gratis, alle får 
t-skjorte og premier, åpent for alle mellom 0 og 
13 år som har hjelm og noe med hjul. 
Vel møtt!

FLÅDAGEN – lørdag 22. juli
I år starter vi opp en ny tradisjon med Flådagen, 
helga mellom Goldagen og Åldagen. Målet med 
dagen er å kombinere feiring av oss selv med gode 
tilbud og aktiviteter, slik at det rett og slett blir en 
festdag for Flå. Og det er noe vi fortjener! J Det 
legges opp til gode tilbud på senteret, kombinert 
med aktiviteter for store og små, samt bodsalg ved 

 
 

GJEDDEFISKE OG 
ST.HANSFEIRING 
LØRDAG DEN 24. JUNI 

 

Sted: Hallingporten, Gulsvik 
 

Fiskekonkurranse  
Tid: 12.00 –17.00 (innveiing fra kl 16.00) 

Påmelding fra kl 10.30 
Båtmotor i 1. premie 

 

Utstillere 
Hvis noen ønsker utstillerplass så ta kontakt 

på 95838312 eller 97089549 
 

• Salg av grillmat fra kl 14.00 
• Aktiviteter/konkurranser: Øksekast, 

hesteskokasting m.m. 
 

St.Hansfest 
                              Fra kl 17.00 

Live Musikk 
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Kommunene i Hallingdal og Nedre 
Halling dal forsvarsforening hadde i 
år gått sammen om en større marke-
ring av frigjøringsdagen og veteran-
dagen. Vi hadde invitert veteraner fra 
2. verdens krig og militære operasjo-
ner etter   2. verdenskrig. 

Arrangementet startet på Gulsvik 
med nedleggelse av blomster på 
minne steinen ved Halling porten, 
Torgeir Medbøen holdt et kåseri om 
kampene i Gulsvik og Flå i april 1940. 
Det var andakt i kirken og blomster-
nedleggelse på minnesteinen over 
de falne og på graven til Hilmar 
Holtet som omkom under tjeneste i 
Tysklands brigaden. 

Arrangementet ble avsluttet med mid-
dag for veteranene. Under middagen 
fortalte Marius Sandaker fra sin tje-
neste i Tysklandsbrigaden og Brigader 
Henning Frantzen holdt tale på vegne 
av forsvarsdepartementet.

Veterandagen
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NOREFJELLSKIOGSPA.NO / TELEFON: +47 32 14 82 00 / E-POST: SPA@NOREFJELLSKIOGSPA.NO / FACEBOOK & INSTAGRAM: NOREFJELLSKIOGSPA

BØESETER BAD  
OG TRENING*

Svømmebasseng, boblebad og treningssenter.
Kr 50,- for barn, kr 100,- for voksne  
og kr 250,- for familieinngang.
• Håndklær må bringes selv
• Betaling skjer i resepsjonen
• Åpningstider fra 09.00–21.00

30% RABATT  
PÅ SPA BEHANDLINGER* 
Besøk norefjellskiogspa.no 
for å se vårt behandlingstilbud.

*Rabattene må oppgis ved booking. Gjelder mandag, 
tirsdag og onsdag og alle dager gjennom sommerferien. 
(IKKE høstferie, vinterferie, påskeferie og juleferien.)

SPA*

Sauna, fotbad, kald/varmkulp 
og uteområde med boblebad.
Kr 150,- for inngang til Velvære 
Spa. Kun for voksne.
• Inkludert 1 håndkle

SPESIALTILBUD TIL INNBYGGERNE I FLÅ

BADING OG SPA
PÅ NOREFJELL
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Bli med!
Frivilligsentralen er til for alle som bor i 
Flå kommune. Vår visjon er Frivillighet 
til glede og nytte for alle. Et sted for å 
skape kontakt på tvers av generasjoner 
og kulturer. Hjelpe de som har forslag og 
ideer slik at disse kan settes ut i livet. Ta 
kontakt om du har en idè til aktivitet!

Vi formidler kontakt mellom mennesker som 
ønsker hjelp og mennesker som ønsker å bidra 
med hjelp. Ta kontakt enten du ønsker hjelp eller 
ønsker å bidra som frivillig!

Støtte og hjelpe lag og organisasjoner som alle-
rede driver utrolig mye god frivillig innsats. Ta 
kontakt dersom dere trenger hjelp til noe!
Frivilligsentralen sine lokaler kan brukes til ulike 
aktiviteter, arrangementer eller møter.
Frivilligsentralen skal være et supplement til det 
eksisterende frivillige organiserte arbeidet

HVA KAN DU BIDRA MED?
Alle kan være frivillig hos oss. Du har en samtale 

med daglig leder og skriver under taushetsplikt 
før du begynner som frivillig. Du bestemmer selv 
hvor mye tid du vil bruke, og hva slags oppdrag 
du ønsker å bidra til. Du binder deg ikke til noe!

RELASJONSBASERT AKTIVITET:
Dette er aktivitet hvor man går inn i en relasjon 
som varer over tid. Dette krever at en binder seg 
noe mer, men samtidig så er det ofte dette som 
gir aller mest igjen. Eksempler på slik aktivitet er:

Aktivitetsvenn for en med demens, besøksvenn, 
fl yktningevenn, lesevenn, turvenn, middags venn 
og leksehjelp.

OPPDRAG/ARRANGEMENTER:
Hjelpe til med småoppdrag som handling, følge til 
sykehuset, matutdeling eller andre oppdrag. Bidra 
ved arrangementer som f.eks. sang, underhold-
ning eller andre aktiviteter på Flåheimen, kultur-
kvelder eller andre ting man har lyst til å arrangere. 
Man binder seg ikke til noe. Her er det bare å si 
nei og ja når forespørselen kommer i forkant av 
arrangementene. 

Vil du være støttekontakt?

Flå kommune har behov for personer som ønsker 
å være støttekontakt. Kommunen kan tilby støtte-
kontakt til barn og voksne. Den viktigste oppgaven 
er oftest å hjelpe den enkelte til en mer meningsfull 
fritid gjennom sosialt samvær og fritidsaktiviteter.

En støttekontakt må:
• Være over 18 år
• Være interessert i å arbeide med men-

nesker.

• Være stabil og pålitelig.
• Kunne samarbeide og sette grenser.
• Det er en fordel å disponere bil. 

Støttekontakter som skal være med 
barn og ungdom må ha politiattest.

Støttekontakt lønnes etter veiledende satser 
KS direktiver og får dekket kjøreutgifter.
Er dette noe du kunne tenke deg?
Ta kontakt med: Kirsti A. Ekeren
Saksbehandler Pleie og omsorg 
Tlf: 90364999
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AKTIVITETSVENN
Aktivitetsvenn skal gi personer med demens 
fl ere aktiviteter og gode opplevelser i hver-
dagen. Aktivitetsvenn er et helsefremmende 
og forbyggende aktivitetstilbud for personer 
med demens som nå fi nnes i 123 av landets 
kommuner.
Den frivillige aktivitetsvennen og personen 
med demens gjør hyggelige aktiviteter 
sammen, som å gå tur eller konsert, spille 
spill, fi ske, sykle, eller bare møtes for en 
kopp kaff e og en liten prat. Frivillige akti-
vitetsvenner får kurs og oppfølging etter 
mal utarbeidet av Nasjonalforeningen for 
folkehelsen.
Aktivitetsvenn i Flå kommune er i regi av 
Nasjonalforeningen for folkehelsen i samar-
beid med Flå kommune og frivilligsentralen.

I Flå er det nå etablert en arbeidsgruppe 
som skal jobbe for etablering av Aktivitet-
svenn i kommunen vår. Arbeidsgruppa 
består av Kari S Rapp, Irene Barca og Marit 

Tollefsen fra demens omsorgen på Flåheimen og Mari-
anne Wienenga fra frivilligsentralen. Som gode hjelpere 
og ambassadører har vi også fått med oss Gunvor 
Moen og Anne Aavestrud.

Vi håper at det er noen i Flå som har lyst til å være 
Aktivitetsvenn. Det blir kurs for frivillige Aktivitetsven-
ner i august/september. Kurset er på 6 timer og holdes 
over to kvelder. Alle kan melde seg på kurset, og det er 
helt uforpliktende! Etter kurset kan du selv bestemme 
om du vil være Aktivitetsvenn eller ikke, om du vil være 
Aktivitetsvenn på dagsenteret sammen med fl ere, eller 
om du ønsker å være Aktivitetsvenn for en person. 
Mer informasjon om Aktivitetsvenn og datoer for kurs 
annonseres etter hvert. Ta også gjerne kontakt med 
noen i arbeidsgruppa dersom du synes dette høres 
spennende ut eller det er noe du lurer på!

Lik Flå frivilligsentral på Facebook og få informasjon 
om hva som skjer og informasjon om åpningstider. 

Daglig leder er alltid å treff e på 
Telefon: 90 76 70 11
Hjemmeside: www.fl aa.frivilligsentral.no 
Mail: post@fl aa.frivilligsentral.no 

Kollegaer i Flå kommune var samlet til 
en hyggelig markering for Mary-Ann 
Sævre som har avsluttet sitt arbeids-
forhold etter lang og tro tjeneste.

Hyggelig markering
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Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende

Flå kommune gir tilskudd til ungdom som 
ønsker å kjøpe/bygge bolig i Flå kommune. 
Tilskuddet er 5 % av byggekostnad/kjøpekost-
nad maksimalt 100 000 kr pr. bolig.

Tilskuddet blir gitt til førstegangsetablerere til 
og med det kalenderåret søkeren fyller 35 år.  

I tilfelle hvor et par går til anskaffelse av bolig, 
er det nok at den som søker tilskuddet er før-
stegangs- boligetablerer.

Reglementet er tilgjengelig 
på www.flaa.kommune.no 

Forhåndsstemming 
Den 10. august starter den ordinære 
forhåndsstemmingen. Du kan stemme på 
forhånd fram til og med fredag 8. september.

Det er kommunen som tar imot forhånds-
stemmer. I Flå kan du stemme på forhånd 
på servicekontoret, Veksthuset i  åpnings-
tiden : mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00 
Husk ta med valgkort og legitimasjon!

Stemmer du på forhånd i annen kommune enn 
der du er manntalsført er du selv ansvarlig 
for å være ute i så god tid at stemmen din 
når frem pr. post til hjemkommunen din innen 
valglokalene stenger på valdagen!

Her kan du stemme på 
valgdagen(e)
Det blir holdt valg på representanter til Stort-
ingsvalget søndag 10. september og mandag 
11. september 2017. 

På valgdagen skal du stemme i den kommu-
nen du er manntallsført.
 

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget 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

I tillegg har personer som ikke er norske stats-
borgere 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.

Du må stå i manntallet.

VALGLOKALE: 
Flå skole, gymsalen

ÅPNINGSTID
Søndag  10. september 2017 – kl 14.00-18.00
Mandag 11. september 2017 – kl 09.00-20.00

STORTINGSVALGET 2017:
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Brann på Novema 
Fredag før palmelørdag var det 
brann i produksjonslokalene 
til NOVEMA. Bedriften har 
50 ansatte og er hjørnesteins-
bedriften i Flå. Heldigvis ser det 
ut til at fabrikken blir bygd opp 
igjen. Kommunen har vært og er 
i kontakt med eiere og ledelse for 
å finne gode løsninger. 

Regionalplan  
for Norefjell
Etter initiativ fra Flå kommune 
er nå arbeidet med en regional 
plan for Norefjell i gang. Denne 
planen skal avklare viktige for-
hold som arealbruk, villrein og 
reiseliv. Planen vil bli vedtatt av 
Fylkestinget våren 2019 
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JANSENS FOJANSENS FOJANSENS FOJANSENS FOTBALLSKOLE PÅ FLÅ 20120120120177
Mandag 19. – onsdag 21. juni

Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole på Flå. Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole på Flå. Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole på Flå. Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole på Flå. Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole på Flå. Vi gjentar gjentar den tidligere den tidligere den tidligere den tidligere den tidligere 
suksessen fra suksessen fra suksessen fra suksessen fra suksessen fra de foregående årene og de foregående årene og arrangerer fotballskole på Flå stadionstadionstadion, fra og medfra og medfra og med
mandag 19g 19g 19.juni til og med.juni til og med.juni til og med.juni til og med onsdag 21. juni. Dette er en fotballskole for ette er en fotballskole for degdegdegdegdeg og alle andre og alle andre og alle andre 
gutter og jenter som liker å spille fotball. gutter og jenter som liker å spille fotball. gutter og jenter som liker å spille fotball. gutter og jenter som liker å spille fotball. gutter og jenter som liker å spille fotball. gutter og jenter som liker å spille fotball. Vi skal drive mye med lek med ball, lek med ball, lek med ball, teknikktrening,teknikktrening,teknikktrening,
triks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballtutriks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballtutriks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballtutriks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballtutriks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballtutriks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballtutriks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballturnering.
Alt vil foregå Alt vil foregå Alt vil foregå ute på Flå ute på Flå stadionstadionstadionstadion alle dager alle dager kl. 0930-1500.1500.

Fotballskolen passer best for 1. Fotballskolen passer best for 1. – 7.klasse.klasse.klasse.klasse, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere.

Deltagerne må selv ha med mat og vannDeltagerne må selv ha med mat og vann (til trening). Øvrig drikke ordner TINE. OnsdagOnsdag tar vi 
en liten avslutning hvor vi stiller med en liten avslutning hvor vi stiller med pølser og drikke, så da kan matpakken reduseres pølser og drikke, så da kan matpakken reduseres 
kraftigkraftig. Målet for Målet for fotballskolen fotballskolen er å bli bedre fotballspillere, men også ha det gøy sammen men også ha det gøy sammen 
med andre under trygge forhold.med andre under trygge forhold. Alle deltagere vil få ball og TINE-effekter. 
Vi trekker ut en deltager, som får en HFKVi trekker ut en deltager, som får en HFKVi trekker ut en deltager, som får en HFK-drakt med autografer. 

Hovedledere vil være Hovedledere vil være Hovedledere vil være JanJan-Eirik ”Jansen” Thorberg og Stian Bråten.Eirik ”Jansen” Thorberg og Stian Bråten.Eirik ”Jansen” Thorberg og Stian Bråten.
Øvrige hovedledere vil være fra Hallingdal FK Øvrige hovedledere vil være fra Hallingdal FK Øvrige hovedledere vil være fra Hallingdal FK Øvrige hovedledere vil være fra Hallingdal FK 

PÅMELDING OG PRISPÅMELDING OG PRISPÅMELDING OG PRISPÅMELDING OG PRIS
Påmeldingen Påmeldingen Påmeldingen gjennom gjennom gjennom «MinIdrett».«MinIdrett».«MinIdrett». Sjekk utSjekk ut HFKs hjemmesidehjemmesidehjemmesidehjemmeside for veiledning eller gå rett til for veiledning eller gå rett til for veiledning eller gå rett til 
påmelding her.

Påmeldingsfrist er 16.juniPåmeldingsfrist er 16.juniPåmeldingsfrist er 16.juni. Etter denne datoen stenges det for påmelEtter denne datoen stenges det for påmelEtter denne datoen stenges det for påmelEtter denne datoen stenges det for påmelEtter denne datoen stenges det for påmelEtter denne datoen stenges det for påmelEtter denne datoen stenges det for påmelEtter denne datoen stenges det for påmelding på MinIdrett, og 
påmelding må gjøres manuelt etter du har sendt påmeldingsdetaljene på mail til påmelding må gjøres manuelt etter du har sendt påmeldingsdetaljene på mail til påmelding må gjøres manuelt etter du har sendt påmeldingsdetaljene på mail til påmelding må gjøres manuelt etter du har sendt påmeldingsdetaljene på mail til 
hallingdalfotballklubb@gmail.com. Et ekstra gebyr på kr 50,hallingdalfotballklubb@gmail.com. Et ekstra gebyr på kr 50,hallingdalfotballklubb@gmail.com. Et ekstra gebyr på kr 50,hallingdalfotballklubb@gmail.com. Et ekstra gebyr på kr 50,- blir da lagt til din faktura for blir da lagt til din faktura for blir da lagt til din faktura for blir da lagt til din faktura for blir da lagt til din faktura for 
merarbeidmerarbeidmerarbeid. Etter påmelding får man tilsendt faktura på mail.Etter påmelding får man tilsendt faktura på mail.Etter påmelding får man tilsendt faktura på mail.Etter påmelding får man tilsendt faktura på mail.Etter påmelding får man tilsendt faktura på mail.Etter påmelding får man tilsendt faktura på mail.

NB!! De som melder seg på fotballskolen på Gol i tillegg får 25 % rabatt på NB!! De som melder seg på fotballskolen på Gol i tillegg får 25 % rabatt på NB!! De som melder seg på fotballskolen på Gol i tillegg får 25 % rabatt på 
fotballskolen på Gol. fotballskolen på Gol. 

Kontakttelefon under fotballskolen. Jansen 90 05 32 25.Kontakttelefon under fotballskolen. Jansen 90 05 32 25.Kontakttelefon under fotballskolen. Jansen 90 05 32 25.

Vi gleder oss! Vel møtt Vi gleder oss! Vel møtt Vi gleder oss! Vel møtt Vi gleder oss! Vel møtt 

PrisPris 800800 kr pr. personkr pr. personkr pr. person
SøskenmoderasjonSøskenmoderasjonSøskenmoderasjon 700700700 kr for den andre osv.kr for den andre osv.
De som melder seg på innen 20.mai får fotballskolen for 700De som melder seg på innen 20.mai får fotballskolen for 700De som melder seg på innen 20.mai får fotballskolen for 700De som melder seg på innen 20.mai får fotballskolen for 700 kr og 600 kr ved 
søskenmoderasjon. søskenmoderasjon. søskenmoderasjon. 

Minimumsantall for gjennomføring er 20 stk.Minimumsantall for gjennomføring er 20 stk.Minimumsantall for gjennomføring er 20 stk.Minimumsantall for gjennomføring er 20 stk.
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DAG OG DATO PLAN FOR DAGEN

Mandag 14.08.17 Planlegge det nye barnehageåret, bli kjent med nytt personale 
og klargjøre avdelinger.

Tirsdag 15.08.17 Nytt barnehageår starter onsdag 18.08.2017

Fredag 17.11.17 Regional kursdag for barnehager og skoler i Hallingdal. Skolen er stengt 
denne dagen. Barnehagene i Hallingdal skal arbeide internt med 
implementering av ny rammeplan.

Tirsdag 02.01.18 Planlegging av vårhalvåret 2018. Skolen er stengt denne dagen

Mandag 25.06.18 Evaluering og planlegging.Skoleåret er avsluttet.

FLÅ SKOLE:
Skolerute for skoleåret 2017/2018 (Gjelder skole og SFO)

FLÅ BARNEHAGE
Planleggingsdager barnehageåret 2017/2018

MÅNED ANT.
DAGER FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER

August 9 Første skoledag mandag 21/8

September 21

Oktober 17 Høstferie 2/10 – 6/10 (uke 40)

November 21 Fri for elevene fredag 17/11

Desember 16 Siste skoledag fredag 22/12

Januar  21 Første skoledag onsdag 3/1

Februar 17 Vinterferie 26/2 – 2/3 (uke 9)

Mars 15 Vinterferie 26/2 – 2/3 (uke 9)
Påskeferie 26/3 til og med mandag 2/4

April 20 Påskeferie 26/3 til og med mandag 2/4

Mai 17 Fri tirsdag 1/5, torsdag 10/5, fredag 11/5, torsdag 17/5,  
fredag 18/5 og mandag 21/5

Juni 16 Siste skoledag fredag 22/6 

Sum 190

Planleggingsdager 16., 17. og 18. august, 17. november 2017 og 22. juni 2018. Den siste planleggingsdagen 
blir bestemt internt i kommunen senere. 10/5 er Kristi himmelfartsdag. 
21/5 er 2. pinsedag.
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Informasjon fra Flå menighet

Info fra kirkekontoret

Tusen takk til dere alle som stilte opp på dug-
nad på kirkegården. Vi er helt avhengig av at vi 
har gode medhjelpere som ønsker en vakker 
kirkegård. 
Vil også takke dere alle som møtte på konserten 
med Didrik Solli Tangen. Det var virkelig en fl ott 
konsert. Konsertteamet var svært fornøyd med 
fremmøte. Håper på å få fl ere slike konserter.

Vi har nå gjennomført vår første lørdagskon-
fi rmasjon. Tilbakemeldingen så langt har vært 
strålende. Foreldre, konfi rmanter og gjester 
har kjent på at det har blitt «roligere» på selve 
dagen. Ingen som må stresse av gårde pga. 
lang reisevei hjem osv. Og for de som uansett 

har valgt lørdagen for feiring tidligere, så blir 
det enda mer stas over dagen når konfi rma-
sjonen faktisk har funnet sted før feiringen tas. 
Konfi rmasjons dagen i Flå i år og frem til og med 
2020 blir på lørdager første helgen i mai. Dette 
er et prøveprosjekt godkjent av biskopen, som 
så langt viser seg å være positivt.

Menighetsrådet i samarbeid med soknepresten 
vår, har nå hatt nok et hyggetreff . Håper på 
fl ere slike fremover. Hyggelig for de eldre og 
møtes og ikke minst hyggelig at vi kan ha noen 
treff  på menighetshuset. Flå veksthus blir brukt 
en del i forbindelse med treff  for de minste 
og undervisning. Det er fordi det er mindre 
ressurs krevende å være der enn å klargjøre 
menighetshuset. Det er bedre at vi bruker res-
surser på å lage et bredt tilbud.



Kirkeverge 
Martha Kristin Gaptjern
Tlf: 91134327 
Kirkekontoret: 32053600/direkte 32053649
Mail: fl aakirke@fl aa.kommune.no  eller 
martha.gaptjern@fl aa.kommune.no

Organist/konfi rmantmedarbeider/trosopplærer:
Marianne Gandrud Skinnes
Tlf: 91796377  
Kontoret: 32053600/direkte 32053644
Mail: marianne.gandrud.skinnes@fl aa.kommune.no

Kirketjener/klokker
Karin Reiersgård
Tlf: 97173436

Kirkegårdsarbeider:
Per Arne Martinsen 
Tlf: 95937961 / Mail: perarne.martinsen@gmail.com

Sokneprest i Flå:
Janne M. Sukka
Tlf: 45861038
Mail: janne.sukka@fl aa.kommune.no

Vi har vært gjennom et årsregnskap og en års-
rapport siden sist, og det har blitt avholdt et års-
møte på gudstjenesten 26. mars. Årsregnskapet 
viser for 2016 et positivt resultat. For dere som 
ønsker en årsrapport tilsendt, så er det bare å 
ta kontakt.

Vil igjen minne om at hvis dere ønsker en prat på 
kirkekontoret, så ta kontakt for avtale. I hovedsak 
vil jeg være å fi nne på kirkekontoret tirsdag og 
onsdag, men dette kan variere noe pga. møter/
kurs o.l. som jeg må delta på. Det beste er derfor 
å ta en telefon på forhånd eller sende en mail. 
Servicekontoret vil være informert. Vi går også inn 
i en ferietid, slik at det vil nok være en periode der 
man ikke får svar på alt like raskt. Men vi jobber 
for å yte best mulig service og imøtekomme dere 
i menigheten på best mulig måte.

Kjemperesultat på Fasteaksjonen!
Innsamlingen totalt i år kom på 17360,-. Dette er det beste resultatet de siste 10 år, 

og kommer godt med i Kirkens Nødhjelps arbeid med å skaff e vann til de som 
trenger det mest.Mer info og statistikk kan hentes ut på www.fasteaksjonen.no

Tusen takk til konfi rmanter, foreldre og menighetsråd som satte av tid 
til å hjelpe til, og takk til alle som bidro med pengegave!

Er det noen som har ideer til musikk og kultur-
kvelder o.l. i kirken vår eller på menighetshuset, 
så er dere hjertelig velkomne til å komme med 
ønsker for dette. Menighetsrådet er også inn-
stilt på å fortsette med hyggetreff . Ønsker for 
dette kan rettes til menighetsrådet eller oss på 
kirkekontoret.

Det vil på sensommer/høst bli sendt ut regnin-
ger på festeforfall. 

Vi vil ønske dere alle en riktig god sommer! 
Nyt feriedager, sommer og tid med hverandre.

Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor v/ Martha Kristin Gaptjern
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Det er ikke hver morgen jeg 
er like klar for nye muligheter 
eller nye utfordringer, men av 
og til kan jeg stoppe litt opp 
og tenke at nå ligger en helt 
ny dag framfor meg og jeg 
kan fylle denne dagen med 
det jeg vil. Og så klart legger 
jeg planer, og tenker at jeg skal 
bli litt fl inkere til det ene og 
det andre. Nye blanke ark skal 
fylles med fi ne farger. Enda 
bedre enn forrige dagen.  

Planer er fi nt, og viktig, men 
noen ganger kan planene stå 
i veien for dagen i dag – for 
nettopp det øyeblikket som er her og nå. 
Og jeg vet jo ikke hva morgendagen egent-
lig kommer med. Det er jo slett ikke alltid 
slik at jeg har full kontroll over hva som 
skjer i morgen, eller om de planene jeg 
har lagt lar seg gjøre. Ingen kjenner jo hva 
morgendagen egentlig vil bringe. 

«Så gjør dere ingen bekymringer for mor-
gendagen; morgendagen skal bekymre 
seg for seg selv. Hver dag har nok med 
sin egen plage» Matt. 6;34 

Kanskje glemmer jeg litt av og til å være 
tilstede og glede meg over det som er her 
og nå? Ikke for å leve planløst og uten mål 
og mening, men nettopp øyeblikket er jo 
verdt å ta vare på – det å leve akkurat her 
og nå.

Jeg tror Gud ønsker å gi oss øyeblikk og 
gleder i nuet. Hverdagsøyeblikk med glimt 
av gudommelig kjærlighet til hvert enkelt 
menneske – gjennom en solstråle, en 
venns telefon, et smil på butikken. Små 
glimt her og nå – øyeblikk med fi ne farger 
på nettopp denne dagen.  

Våg å stoppe litt opp – kjenne at det er nå 
i dette øyeblikket du lever. Øyeblikket som 
kan være kaotisk og rotete, eller stille og 
harmonisk. Det er dette som er livet. Trekk 
pusten og løft blikket. Himmelen er spent 
ut over hvert øyeblikk i våre liv.

Det nå som er dagen i dag – morgendagen 
skal bekymre seg for seg selv. Gode nye 
øyeblikk til hver og en! 

Janne M. Sukka
sokneprest

«Bekymre dere ikke for morgendagen»

Ny dag – nye muligheter! Deilig, er det ikke?
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Viktig info kirkegården

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 grav-
legges 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 over-
ført til. Hvis du ønsker å slette et gravsted, 
så sjekk først ut om det er andre i familien 
som ønsker å overta feste.

TIL DEG SOM SKAL PYNTE GRAVEN
Foran gravminnet er det anledning til å 
opparbeide et plantefelt i høyde med bak-
ken 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 få tilsendt ny regning når 
gravlegat ikke lenger er tilstrekkelig for den 
jobben som skal gjøres. 

I Flå koster årlig planting kr 1200. Dette 
dekker klargjøring til planter, vårplanter, 
sommerplanting og lyng på høsten. Kirke-
kontoret kan også være behjelpelig med å 
skaff e plantekasser som passer til gravste-
det/gravminnet. Plantekasser letter jobben 
for å holde planter fi ne hele sommeren og 
ikke minst letter jobben med vanning osv.

I Flå er det Øyvind Riggenholt som ivaretar 
gravstellet som gjøres via Flå Kirkekontor. 
Ved andre henvendelser kan dere også kon-
takte kirkegårdsarbeider Per Arne Martin-
sen på kirkegården. 

Spørsmål kan rettes mot  Flå  kirkekontoret  
Tlf: 91134327 eller på mail: 
fl aakirke@fl aa.kommune.no

ANSVARLIG FOR GRAVMINNET
Fester er ansvarlig for at gravminne er sik-
ret. At det er forsvarlig boltet og sikret fra 
å velte/falle ned. Fester er forpliktet til å 
følge med på dette. 

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 eller kirkegårds-
myndighet fi nner 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 sik-
kerhet. I  verste fall må støtte midlertidig 
tas ned til det er tatt hånd om. Dette pga. 
alles sikkerhet.

PRISER:

Bolting gravminne 500,-

Retting gravminne 500,-

Årlig planting og gravstell 1.200,-

Plantekasse inkl. montering 1.100,-
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Trosopplæring
I SAUEFJØSET!

I mai ble de som fyller 7 år i 2017 invitert 
til gårdsbesøk hos Laila Sævre. 5 spente 

førsteklassinger møtte opp, og vi fi kk noen 
fi ne timer i fjøset blant 420 dyr(!)

 Det ble både kos og mating av nyfødte lam, 
og hunden Visp var veldig populær og kjælen. 
Vi leste om Lille Sau som gikk seg vill, klipte 
og limte fortellingen om Jesus som den gode 
gjeteren, og alle fi kk sin egen bok om sauen 
som ble borte.

Ellers på vårparten har FLÅKK-klubben hatt 
sin første kirkekino. Først lagde to snille kon-
fi rmanter tomatsuppe til oss, og etterpå så vi 
den første fi lmen av Kirkerottene mens det ble 
spist rottebæsj (fruktpastiller) og popcorn. 
Til denne kvelden var spesielt de som skal 

begynne i første klasse invitert, og i tillegg fi kk 
6-åringene som møtte opp på gudstjeneste 
samme uke utdelt Kirkerottene DVD og fi rkort.

Før påske var det naturlig å lære litt om påske-
historien, og dette gjorde vi gjennom å lese 
historien om Peter, som er illustrert gjennom 
animasjon av lego-fi gurer på stor-skjerm. 
Dette til stor glede, da fl ere faktisk hadde 
noen av de samme lego-fi gurene hjemme, og 
de største var ivrige på å fortelle de minste om 
hva de hadde lært om påske på skolen.





Hva skjer i tros opplæringen 
framover?

I løpet av våren og 
sommeren trappes 
trosopplæringstilta-
kene ned pga. høy-
tidsdager og ferier. 
Det er derfor tid til 
å dra på kurs, eva-
luere og forberede 
tiltak som settes i 
gang fra høsten + 
videreutvikle tros-
opplæringsplanene. 
I juni drar trosopp-
lærer til Molde på 
kurset «Vandring 
gjennom Bibelen». 

Det jobbes med å 
oppgradere litt for de minste i kirkerom-
met. I løpet av sommeren vil det bli fi kset 
litt i lekekroken. Og for de som syns veien 
til lekekroken er lang/for de som ønsker 
å ha de små hos seg, lages det nå i mai 
lekekoff erter det er mulig å ta med seg til 
benkene så det blir litt mer artig å sitte 
der;-) Disse koff ertene vil bli å fi nne ved 
inngangen/via kirkevert.
 
Tunsberg biskop har bedt menighetsråd, 
stab og andre medarbeidere om en gjen-
nomgang av den lokale trosopplæringspla-
nen. Den skal derfor evalueres i forhold 
til ressurser, oppslutning og hvordan inn-
holdet fungerer i forhold til målgruppen. 
Arbeidet er alt i gang, og vil få mye fokus i 
juni og august så vi er klare til et nytt utkast 
utpå høsten.

Ellers fra høsten av:
Flåkk-klubben for 
barn 3-10 år star-
ter opp igjen etter 
høstferien. Vi står 
på venteliste over å 
motta et fl unkende 
nytt undervisnings-
opplegg om Kirke-
rottene, og håper 
dermed å kunne 
tilby «Kirkekino» 
som et av tiltakene 
i FlåkkJ
 
Viktig: Lik Face-
booksiden vår «Tro-
sopplæringen i Flå» 

for å alltid være oppdatert på hva og hvor 
ting skjer. Det henges også opp oppslag.
Babytreff  og babysang vil også bli annon-
sert på Facebook-siden vår og via helse-
stasjonen. Det kommer til å bli tilbudt 
babysang 30 min. før babytreff et på helse-
stasjonen begynner, da det er fi nt å samle 
to tilbud på samme dag. Vi velger å ha 
babysang først da de små (forhåpentlig-
vis) er ganske uthvilte, og skulle noen ikke 
ønske å delta på babysang, kan de komme 
når treff et starter.
Som vanlig vil årets 4-åringer bli invitert til 
fi reårs-samling i september, og mulighet 
for utdeling av 4-årsbok under høsttakke-
festen. Mer info kommer.

Ved spørsmål, kontakt 
Marianne Gandrud Skinnes, tlf.917 96 377, 
e-mail: marianne.skinnes@fl aa.kommune.no 
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Fotograf Marit Skredegård, Gol
1.rekke fra venstre: Veslemøy Ellingsberg Seterstøen, 

Marie Amlie Ekeren, Marte Frydenlund.
2.rekke fra venstre: Paulette Mwanga, Andreas Evenstuen, 

Theodor Bråten, Ida-Sofi e Kaspersen.
3.rekke fra venstre: Hans Erik Buøen, sokneprest Janne Merete Sukka, 

Sigurd Lindquist Gandrudbakken

Konfi rmasjon i Flå 6. mai
Lørdag 6. mai var det konfi rmasjon i Flå kirke.

Gudstjenesten startet 
med at konfi rmantene 
bekreftet dåpsløftet ved å 
bruke vann fra døpefonten 
og tegnet korset i pannen. 
En fi n start på seremonien.
Janne Merete Sukka hadde 

en fi n preken, og Marianne 
Skinnes hadde en hygge-
lig oppsummering av året 
med konfi rmantene. Janne 
og Marianne hadde også et 
musikalsk innslag med sal-
men «Open the eyes of my 

heart, Lord» som en gave 
til konfi rmantene.

Tusen takk til alle som 
bidro til en fl ott stund i 
kirken.
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Informasjon til konfi rmanter 
med foresatte 2017/2018

Undervisningen består av:

UNDERVISNINGSTIMER  
Disse holdes etter skoletid, Flå onsdager 
(på Veksthuset).
Egen oversikt med dato og klokkeslett for når 
vi møtes kommer til høsten. Undervisning 
og opplegg i helger er obligatorisk, og til-
stedeværelsen må være på minimum 80 %.

GUDSTJENESTER
Konfi rmantene skal i løpet av året ha fått 
med seg 9 gudstjenester. Noen av disse 
er en del av konfi rmantopplegget. Utover 
disse velger konfi rmantene selv hvilke 
gudstjenester de går til. 

GUDSTJENESTENE ER: 
* Presentasjonsgudstjeneste 24.9 
* Lysmesse 3.12 
* Gudstjeneste på leir
* Samtalegudstjeneste (Dato ennå ikke 
satt)
* Konfi rmasjonsgudstjeneste Lørdag 5.5 
* To gudstjenester som de velger selv
* To gudstjenester der de er Ministrant

Under gudstjenestene fyller konfi rmantene 
ut et ark hvor de refl ekterer litt over sin 
opplevelse av gudstjenesten. 

MINISTRANT
Konfi rmantene er såkalt Ministrant på 
to gudstjenester i løpet av året, en før 
jul og en etter. Ved denne gudstjenesten 
hjelper konfi rmanten til med gjennomfø-
ringen av gudstjenesten. 

Oppgavene kan være tekstlesning, bistand 
ved dåp, lystenning, samle inn kollekten, 
m.m. 

LØRDAGSSAMLING
Det er en lørdagssamling hvert semester. 
Her samles alle konfi rmantene i Flå og 
Nes til felles timer. En samling i Flå og 
en i Nes. Gjennom to lørdagssamlinger 
gis konfi rmantene muligheten til å jobbe 
med ulike emner som krever mer tid enn 
en enkelttime. 

WEEKEND
Weekend for konfi rmantene i Flå og Nes 
blir som de siste årene på KRIK høyfjellsen-
ter i Hemsedal. Mye undervisning foregår 
denne helgen (13.-14. januar)
Eventuell dato kommer senere.

NATTCUP
Konfi rmantene deltar sammen med de 
andre konfi rmantene i Hallingdal på natt-
cup. Her møtes årets konfi rmanter til 
innebandyturnering, sosialt samvær, guds-
tjeneste, og solidaritetstivoli. (Nattcupen 
pleier å være i begynnelsen av februar)

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Konfi rmantene deltar i Kirkens nødhjelps 
fasteaksjon og samler inn penger ved dør 
til dør aksjon uka før påske. (Landsomfat-
tende) 

ØNSKET MÅL FOR KONFIRMANTÅRET
I løpet av konfi rmantåret vil konfi rmantene 
komme nært inn på kirke og menighetsliv.  

- 32 -



De vil bli kjent med Bibelen, Jesu liv og 
lære, og kirkens «søyler». Vi ønsker at de 
skal bli enda mer bevisst på vår kristne 
arv. Et selvsagt mål er også å få dem til å 
refl ektere over sin egen tro. Mye av konfi r-
manttiden handler om å møte kristen tro 
og liv i praksis. 

REGISTRERING
VIKTIG: Gå inn på www.fl aakirke.no 
(«Påmelding til konfi rmasjon 2017/2018») 
og registrer deg som konfi rmant nå i vår/
sommer, og du vil bli kontaktet til høsten 
for å få mer info om konfi rmasjonstiden.

BLI MEDLEM AV FACEBOOK-SIDEN VÅR:
(Lukket gruppe kun for konfi rmanter og 
foreldre)

Søk opp «Konfi rmanter Flå 2018» og be 
om medlemskap. På denne siden blir det 

utvekslet mye info fra vi starter opp og hele 
konfi rmasjonstiden, og det er en fl ott arena 
å kommunisere med alle på. Medlemska-
pet må godkjennes av administrator, og 
gjelder kun konfi rmant og foreldre.
PS: Viktig at foreldre også er med 
i denne gruppen.

Vi gleder oss til å møte dere til høsten!

Mvh
Janne Merete Sukka, sokneprest

Marianne Gandrud Skinnes, konfi rmant-
medarbeider, trosopplærer og organist
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Hvert år på høsten blir 
konfi rmanter som ble 
konfi rmert for 50 år siden 
invitert til Flå kirke for en 
markering. 

Etter kirken er det kullet selv 
som organiserer hva de ønsker 
å gjøre. Menighetsrådet i sam-
arbeid med kirkeverge plukker 
ut to av konfi rmantene som får 
ansvar for å samle «troppen». 
Dette blir ofte en minnerik og 
god dag hvor man får mimret 
over tiden som konfi rmant.

Håper alle får mulighet til å være 
med på dette.
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2018–2020
Etter søknad fra menighets-
rådet til biskop, er følgende 

lørdager innvilget til 
konfi rmasjons gudstjenesten:

2018: Lørdag 5. mai
2019: Lørdag 4. mai
2020: Lørdag 2. mai

50-årskonfi rmanter i Flå kirke 10. september
KONFIRMANTER KONFIRMERT

I FLÅ KIRKE 25. JUNI 1967 ER:

Anne Karin Sognefest
Aud Karin Bakken

Else Trommald
Gunhild Trommald
Ingeborg Kari Ruud

Kari Ingeborg Pedersen
Lisbeth Heiplass

Arne Gandrudbakken
Bjørn Ole Pettersborg

Egil Roa
Ole Bergeplass

Roar Hallstein Berge
Stein Asbjørn Vold
Sverre Lilleløkken

Vi minnes også de av 50 års konfrimantene som har 
gått bort; Amund Støen, Arne Gunnar Reiersgård, 
Beret Trommald, Sigrid Anne Reiersgård.
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Søndag 2. juli
Kl 11:00 Flå kirke
 
Søndag 23. juli 
Kl 18:00   Sang- og musikkaften med 

andakt ved sokneprest
Janne M. Sukka og 
Audun Haugeplass.

  
Søndag 13. august 
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 27. august 
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 10. september  
Kl. 11:00  Flå kirke

50 års konfi rmanter
 
Søndag 24. september
Kl. 11:00  Flå kirke

Høsttakkefest
4 års bok
Konfi rmantpresentasjon

Døpte
Mari Akervold
Marcus Aamnes
Paulette Mwanga
Olav Nathaniel Bråten 
(døpt i Sokna kirke, men 
hører til Flå menighet)

Døde
Mars
Kåre Gandrudbakken
Per Magne Hansen

April
Erling Moen

Mai
Trond Arild Sørum
Jan Helge Tollefsrud Brunes

Vi går i kirken

Søndag 23. juli kl. 18:00 i Flå kirke
Audun Haugeplass er en dyktig musiker fra Gol i Hallingdal.
Han og sokneprest Janne M. Sukka vil følge oss igjennom en kveld med salmer, 
sanger og fremføringer. Her kan du også synge med.
Sokneprest Janne vil holde en andakt.

Gratis inngang
Velkommen til en hyggelig aften i Flå kirke!
Kollekt denne dagen går til Trosopplæringen i Flå

DEN NORSKE KIRKE

SANG- OG MUSIKKAFTEN med Audun Haugeplass
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune


