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SPALTE

Helse og omsorgstjenester – Velferdsteknologi
Budsjettet for 2019 og handlingsprogram for perioden 2019-2022 er
i skrivende stund levert til politisk
behandling. Budsjettprosessen er
omfattende. Det er en prioritering
der det må vurderes hvor kostnader kan kuttes og hvor vi bør styrke
tjenestene.

Målet er å kunne gi gode tjenester
også i fremtiden ved hjelp av teknologi i de tilfeller det er hensiktsmessig. Det er viktig å understreke at vi
fortsatt kommer på besøk til hjemmeboende. Velferdsteknologi vil kunne
bidra til at det blir mulig å bo lengre i
eget hjem ved hjelp av ulik teknologi.

Velferdsteknologiske løsninger kan
gi større frihet for eksempel med en
trygghetsalarm som både har toveiskommunikasjon og gps slik at man
kan føle seg tryggere. Et annet eksemODD-EGIL STAVN
pel er om man kommer i en situasjon
Rådmann
hvor man er engstelig for å være alene
på grunn av dårlig helse. Kanskje det
føles vel så trygt å ha en teknologi i rommet som
sender en alarm til sykehjemmet dersom puls eller
Velferdsteknologi er et satsningsområde for å kunne
pust blir unormal, og man slipper å bli vekket av en
møte den mye omtalte «eldrebølgen». Det blir etter
hjemmehjelp rett etter at man akkurat har sovnet.
hvert færre yrkesaktive personer i forhold til antall
For de ansatte i kommunen vil tiden som brukes på
eldre. I tillegg skal det ytes bedre tjenester for yngre
å kjøre ut til et hus eller en hytte kunne brukes der
aldersgrupper.
behovet er størst. Jeg er sikker på at vi i årene fremover vil ta i bruk mange teknologiske løsninger som
Hvordan skal vi klare dette med de ressurser vi har til
vil føles svært nyttige for de som har behov for det.
rådighet? Hallingdalskommunene har gått i sammen
om prosjektet velferdsteknologi. Dette er et stort
Med ønske om en riktig og jul og et godt nytt år !
prosjekt som berører flere hundre ansatte i helse og
omsorgssektoren. Det vil også involvere brukere og
Odd Egil Stavn – Rådmann
pårørende i forhold til brukermedvirkning.
Hva kan gjøres for å levere så gode
tjenester som mulig ut i fra den
økonomiske ramme kommunen
disponerer. I statsbudsjettet legges det hvert år inn en effektiviseringsfaktor, dvs vi må tenke nytt
og innovativt i forhold til tjeneste
vi leverer.

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

SPALTE
Utvikling og vekst
Flå skal bli hyttekommune. Hva
er vitsen med det? «Blir da ikke
skatteinntekter av hyttebygging!»
mener kanskje noen. Det er vel
for så vidt korrekt. Med mindre
noen som betaler skatt og bor
i Flå har arbeid med å utføre
grunnarbeid, bygge hytta, bygge
infrastruktur, selge hyttetomter,
selge mat og andre varer osv.
Men selv om ingen gjør dette har
vi etter at vi innførte eiendomsskatt på boliger og hytter, ca 5
millioner kroner i skatteinntekter
direkte relatert til hytter.

og den første hytta skal være
ferdig til jul. Flå kommune har
satt som krav at hytteutbyggingen i Turufjell skal kobles til
offentlig vann og kloakk. Dette
medfører at det må bygges
nytt renseanlegg. Hvis Turufjellutbyggingen ikke hadde
kommet, ville Flå kommune
måtte investert 7 millioner kroner i eksisterende renseanlegg.
Det ville da kunne blitt brukt i 20
TOR EGIL BUØEN
år til før vi måtte bygd nytt. På
Ordfører
grunn av utbyggingen i Turufjell
må det relativt raskt bygges nytt
renseanlegg. For dette anlegget
Det er i dag godkjent ca 4000 nye tomter. Når
betaler Flå kommune ca 7 millioner (det er de
disse er bebygd vil eiendomsskatten fra hytter
7 millionene som man da ikke trenger å bruke
være 15-20 millioner kroner. Til sammenligning
på eksisterende renseanlegg), og Turufjell A/S
er kommunens andel av inntektsskatten i 2018
må dekke de resterende kostnadene på ca 35–40
ca 30 millioner kroner. En stor del av disse innmillioner kroner. I tillegg må Turufjell A/S betale
tektene vil være med å finansiere kommunale
for all bygging av ledningsnett fra bygda og opp.
tjenester som benyttes både av lokalbefolkEt stort økonomisk løft for et privat nystartet selning og hyttefolk. Kommunens nyopprettede
skap, men helt nødvendig for å sikre god staninfrastrukturfond vil også bidra til økt glede og
dard og miljømessige gode løsninger.
aktivitet i fjellet, med bidrag til stier, sykkel- og
langrennsløyper.
Bjørneparken er et godt eksempel på utviklingen i Flå. Etter 10 års drift i 2008 ble VassI 2004 startet eventyret Høgevarde. Dette har
faret Bjørnepark A/S gjort om til en stiftelse.
skapt mange arbeidsplasser direkte og indirekte.
Aksjeselskapet var i realiteten konkurs, men
Det viktigste med dette prosjektet er at det viste
Olav Thon som gikk inn med frisk kapital i
stiftelsen tilbød 340 kr pr. aksje til de som
alle at det er mulig å få til ny næring i Flå. Snøballen Høgevarde ruller videre med fokus på
ikke ønsket å være medstiftere. De fleste av
sentrumsutvikling, varmere senger, aktiviteter
parkens opprinnelige aksjonærer valgte å bli
og salg av tjenester.
medstiftere. I 2014, etter flere år med store
driftsunderskudd i parken, og ikke minst etter
Vi ser nå starten på den nye storsatsinga i
at rikspressen hadde begynt å interessere seg
Turufjell. Anleggsarbeidet har pågått i et år
Fortsetter neste side >>>
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Ordførerens spalte – Forts. fra forrige side

for alle pengene Olav Thon investerte i Flå,
kom det beskjed om drastiske omlegginger
av drifta i Bjørneparken. Noe som blant annet
innebar avvikling av alt dyrehold. Etter min
mening ville dette være et stort tap.

kompetanse, pågangsmot og stram økonomistyring.
Vi er så heldige å ha noen store næringslokomotiv på Flå, som skaper arbeidsplasser og
inntekter, samtidig som andre ser muligheter
og satser. Kort sagt skaper disse store positive
ringvirkninger i bygda vår. Kommunestyret har
i løpet av året behandlet mange saker om tilskudd til bedrifter som ønsker å etablere seg
i Flå. Det er gledelig at så mange tør, vil og
satser. Jeg ønsker alle lykke til og håper dere
lykkes.

Det ble derfor etter hvert inngått en avtale
at hvis vi klarte å få et lokalt driftsselskap
på plass, så kunne de få leie parken. For å si
det mildt, var interessen for å gå inn i dette
driftsselskapet minimal, men etter 4 måneder
hadde vi fått nødvendig kapital, styre og ny
daglig leder på plass. Historien fra de siste 4
års drift er kjent så jeg trenger ikke repetere
den. Driftsselskapet har en 10 års leieavtale
på parken og det betales leie til stiftelsen
som eier alle installasjoner i der. I 2016 var
leien mellom 2,5 og 3 millioner kroner. Bjørneparken er et godt eksempel på at det er mulig
å snu en negativ utvikling til noe positivt med

Til slutt vil jeg takke for et hyggelig og framgangsrikt år og få ønske alle en riktig god jul
og et godt nytt år.
Flå – Først i Hallingdal
Tor Egil Buøen, ordfører
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Eldrefest 2018

Årets eldrefest ble arrangert 11. oktober. Det var ca 70 deltagere som fikk
høre fin musikk framført av Låt og
Ulåt fra Sigdal. Geir Vidme holdt
kåseri om sitt liv som Lensmann i
Flå, gjennom snart 40 år. Småmat
og lefsekling, kaffe og kake ble
servert av 10. klasse ved Flå skole.
Kvelden ble avsluttet med utlodning av mange flotte gevinster.
Takk til alle som deltok
for en trivelig kveld!
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FN-DAGEN 24. OKTOBER
– Internasjonal buffet –
Barnehagen markerte
i år FN-dagen med felles
samling for alle barn.
Vi lærte om hva FN står
for, og om barns rettig
heter gjennom Barne
konvensjonen. Barnehage
lærer Kine Marion holdt
en lærerik og morsom
samling, hvor vi også fikk
et gjensyn med Jon Blund.

På ettermiddagen inviterte barne
hagen til Internasjonal buffet for
alle foreldre og barnehagebarn.
Vi ønsker spesielt å takke barne
hageforeldre, integreringstjenesten
og Sawsan Hendawi for samarbeidet inn mot dette arrangementet.
Buffeten bugnet av smakfulle retter
fra Syria, Sør-Afrika, Mexico, Polen,
Norge, Libanon, Latvia, Thailand
og England.
Vi håper Internasjonal buffet kan
bli en tradisjon, og et samlende
og inkluderende arrangement i
barnehagen. Tusen takk for alle
bidrag og takk til dere som deltok
denne dagen.
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POLENTUR

for avgangselevene ved Flå skole 2018
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Vi reiste med Kielferja over til Tyskland
og videre med buss gjennom Tyskland
og inn til Krakow i Polen.
I Krakow besøkte vi de kjente saltgruvene, som står på UNESCOs liste over
bevaringsverdige kulturminnesmerker.
Vi var innom to konsentrasjonsleirer,
Auschwitz I Stamlager og Auschwitz
II Birkenau, hvor vi fikk en omvisning
av en guide fra museet. Før vi reiste
videre til Berlin, fikk vi oppleve en folkloreaften i Krakow.
I Berlin var vi på buss-sightseeing og
fikk se Berlins mest kjente severdigheter, blant annet Brandenburger Tor
og Riksdagen. Vi besøkte det oﬃsielle minnesmerket for Berlin-muren i
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Bernauerstrasse hvor en del av den originale
muren med omgivelser er bevart. Vi var også
innom Stasifengselet, som fremstiller hvordan
det hemmelige politiet opererte under kommunisttiden.

også heldig og fikk sponsormidler fra ulike
bedrifter, lag og foreninger i Flå.
På vegne av 10.trinn elever, foresatte og lærer
vil vi rette en stor takk til våre lokale sponsorer
som var:

I Berlin ligger konsentrasjonsleirene KZ
Sachsenhausen, som er den leiren der flest
forhenværende norske fanger satt. Utenfor
Berlin ligger kvinneleiren KZ Ravensbrück. Vi
fikk omvisning i begge disse leirene av egen
guide fra Aktive fredsreiser, før vi kjørte hjemover.

Flå Spareforening
Novema
Flå Pensjonistforening
Utdanninsforbundet Flå
Flå Røde Kors
Høgevarde AS
SEG entreprenør
Flå IT-senter

For å kunne reise på en slik skoletur har elever
og foresatte lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å skaffe til veie midler. Klassen var
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Skolelunsj ved Flå skole 2018

Torsdag 29 september serverte
9. trinn lunsj til alle elever og
ansatte ved Flå skole. Elevene fikk
produkter fra Gol bakeri, Bama
(Lundteigen på Gol) KIWI, Europris avd. Flå og Nortura på Gol.
Elevene fikk blant annet brød,
frukt og grønt, pålegg og dekketøy. Resultatet ble et flott måltid
for alle på skolen. Prosjektet utgjør
en del av faget mat og helse, som
er avgangsfag for 9.trinn.
Vi takker alle som gjorde
lunsjen mulig!

Informasjon fra Flå skole
Nok et skolehalvår nærmer seg slutten,
og her følger noen nøkkeldatoer.

eventuelt ordne med et alternativt
tilbud til disse elevene.

På grunn av rehabilitering har skole og FAU
bestemt at den tradisjonelle juleavslutningen for 1. – 7. trinn blir avlyst.
Det vil i stedet for dette bli et tilsvarende
arrangement våren 2019.

Siste skoledag før jul er fredag
21. desember. Alle klassene slutter
12:20, og bussene går fra skolen
kl. 12.30.
Første skoledag for elevene etter
juleferien er torsdag 3. januar, og
vi starter da til vanlig tid kl. 08.30.

SFO julekafe’ 6. desember kl 16.00-17.30
Juleball for 8.-10. trinn 19. desember.
Egen invitasjon fra skolen!

Vi ønsker dere en riktig God Jul
og et Godt Nytt År!

Torsdag 20. desember kl. 09.00 blir
det skolegudstjeneste hvor dere alle
er velkomne til å bli med. Hvis noen
ikke kan/skal delta i kirken, må vi ha
skriftlig melding fra foresatte innen
fredag 14. desember. Da vil skolen

Nils Røkkum
Rektor/skolefaglig ansvarlig
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JULEMARKED
på Nordre Heie gård
1. desember kl. 12 - 16

Vi fyller låven med utstillere og på tunet står grisebonden og selger
medisterfarse, julepølser og annet godt.
Gårdsbutikk og kafé i Hallingstue
Velkommen!
Vi tar vipps og kort, men noen av utstillerne tar kun kontant.

Flott konsert!
Det ble en ﬂott
konsert på Flåheimen
25. oktober 2018 med
Veslemøy Solberg
og Sven Ohrvik.
Flåheimens venner

3. dagsfest med
«Nissequiz»
Gulsvik VEL inviterer til 3.dagsfest
og «Nissequiz», torsdag
27. desember på Folkets Hus i Gulsvik.
•

•

•

Still opp med et lag på maks
6 deltakere og vær med å delta
på quiz kl. 19:00.
Vi lager en variert quiz, med ulike
kategorier, og for hver deltaker som
møter opp med nisselue, stiller
dere med ekstra poeng til start.
Kiosksalg hele kvelden.

Julekonsert
Flåheimen
Fredag 7. desember kl 11.00 med
Kari Bergaplass og Merethe Angel

Inngang: 100,- per pers. Vi tar Vipps.
Dørene er åpne fra kl. 18:00. Velkommen!

Gratis inngang • Alle er velkommen!
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SKOLE-KICKOFF MED MOT
Skue Sparebank Og HallingEventyr

I september hadde vi en fin ettermiddag/kveld på HallingEventYr-tunet.
Skue Sparebank stilte med mat og
premier til konkurranser, HallingEventYr bidro med aktivitet.
Vi lekte, spiste, hadde konkurranser, quiz og
et mini MOT-foredrag og hadde det skikkelig
trivelig sammen.
Det var andre året vi arrangerte dette, og det
frister til gjentagelse. Takk til Skue Sparebank
for at dere bryr dere i lokalsamfunnet!
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MOT for dagen
Lag noen fine førjulsdager, og nyt julen. Ta vare på
deg selv og hverandreJ
Følg oss gjerne på Facebooksiden: MOT i Flå
HUSK: «Ditt smil er din logo, din personlighet er
ditt visittkort, og hvordan et menneske føler seg
etter en opplevelse med deg er ditt varemerke»
En liten historie til ettertanke:
En far og hans lille sønn går tur i fjellet. Plutselig snubler
sønnen og får vondt i foten. Han skriker “aaaah”. Overrasket hører han en stemme som kommer fra fjellet:
Aaaah! Fylt av nysgjerrighet roper han: Hvem er du?
Men det eneste svaret han får er: “Hvem er du”. Dette
gjør ham sint, så han skriker ut: Du er en feiging! Stemmen svarer tilbake: “Du er en feiging”. Han ser på sin far
og spør usikkert: “Pappa, hva er det som skjer?” “Min
sønn”, svarer faren rolig, “Følg med nå”.
Så roper han: Jeg beundrer deg! Stemmen svarer: “Jeg
beundrer deg!”. Faren roper nok en gang: Du er fantastisk! og stemmen svarer: “Du er fantastisk!”. Den lille
gutten skjønner lite og er fortsatt usikker. Da forklarer
faren. “Folk kaller dette ekko, men egentlig er det et
bilde på livet. Livet gir alltid tilbake det du gir ut. Livet
er et speilbilde av dine handlinger.
Hvis du ønsker mer kjærlighet, gi mer kjærlighet. Hvis du
ønsker mer godhet, gi mer godhet. Hvis du vil ha forståelse og respekt, gi forståelse og respekt! Hvis du vil ha
positivitet, vær mer positiv! Hvis du vil at folk skal være
tålmodig og høﬂig overfor deg, vær tålmodig og høﬂig!
Denne regelen gjelder for alle sider av livet. Det gir deg
alltid tilbake det du sender ut. Livet ditt er ikke en tilfeldighet, men et resultat av dine egne gjerninger”.
Forfatter: Ukjent
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Fredag 23. november er
det MOT til å glede-dagen:

Med MOT til
å glede andre
Hvert år arrangeres MOT til å
glede-dagen den 23.november.
Ungdommer og voksne over
hele landet har denne dagen
et felles mål: Spre glede!
Flå er en MOT kommune, og skal selvsagt markere MOT til å glede- dagen
i år igjen.
MOT til å glede-dagen handler om å ha
MOT til å bry seg om andre. Et viktig
stikkord er: tenk enkelt! Gled bussjåføren, gode venner, naboen, farfar på
aldershjemmet, læreren, bestemor
som sitter alene, klassekamerater,
butikkansatte, kollegaer eller barna i
barnehagen, sier Navnesen.
MOT tror at nøkkelen til et varmere
og tryggere samfunn er robuste ungdommer, som inkluderer alle. MOT
oppfordrer derfor til å ha ekstra fokus
på å sørge for at ALLE er inkludert ved
å kanskje gå litt utenfor komfortsonen.

Det enkleste er kanskje å glede bestevenninnen
eller et familiemedlem, men jeg vil oppfordre alle
til å tenke litt utenfor boksen under årets MOT til
å glede-dag. Kjenner du noen som sitter alene og
som ikke har så stort nettverk rundt seg, så er det
akkurat dem du skal huske på i dag. Ha litt ekstra
fokus på å si hei, gi et smil, en tommel opp og

kanskje til og med en klem til noen som trenger
det. Det kan kreve litt ekstra MOT, men glede
smitter og verdien til sammen blir veldig stor.
Gled noen du også, vær med på
å gjøre dagen til årets varmeste dag!

Kort informasjon om MOT
og
MOT til å glede-dagen:
• MOT til å glede- dagen
har blit

t arrangert siden 2004
• MOT er en holdningsska
pende organisasjon og ver
difokusert
ungdoms- og samfunnsb
ygger.
• Vik tigste innsatsområd
e er MOTs program i ung
domsskolen
og videregående skole. Par
tnerav taler med over 250
skoler.
• MOTs dokumenterte res
ultater er mindre hyppig
mobbing,
færre ungdom uten en ene
ste venn, mindre psykiske
vansker
og mindre hyppig rusmis
bruk.
For å vite mer om MOT,

kan du gå inn på www.m
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ot.no

Flå Ridehall
Det satses på hest i Flå! Hele høsten
har vi vært heldige å ha Anders
Lefdal som instruktør hver uke i Flå.
Det har også vært to helgekurs.

flere om du vil være med, eller kanskje kjenner noen som vil være med. Ta kontakt!
Undervisning er for alle på alle nivåer, om du
ønsker å konkurrere eller kanskje du ønsker å
børste støv av gamle kunster, bli med oss å
skape et aktivt hestemiljø først i Hallingdal.

Denne høsten har ridehallen fått nytt underlag så det holder seg fint hele vinteren. I
Januar starter vi opp igjen med helgekurs og
ukentlige treninger. Det er fortsatt plass til
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Elektroutvikling A/S
På kommunestyremøtet i oktober fikk vi en
orientering om Elektroutvikling A/S som er
en bedrift etablert på Elvemo med H
 ermann
Gandrudbakken og Kim Arne Boska som
eiere. Bedriften driver bla. med testing av
stolper og materiell som benyttes til kraftlinjer. Vi ønsker lykke til med utviklingen av
firmaet.
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Foto: Den Norske Alpakkaforening

Alpakkautstilling 2019

god vår-tradisjon. Alpakkautstillingen 2018 ble
en vanvittig suksess, med både tilskuerrekord og
rekord i antall alpakkaer. Dato for Alpakkautstillingen 2019 er 13. – 14. april, så sett av datoene
allerede nå og gled dere til hallen fylles opp av
over 100 alpakkaer!

Den Norske Alpakkaforening har også for 2019
valgt å legge sin Alpakkautstilling til Flå og
Thonhallen. Dette blir tredje gang utstillingen
arrangeres på Flå, så dette er i ferd med å bli en
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Foto: Brageteateret

Lifegame med Kjell Sævre

halvt improvisasjonsteater. Flå Vekst, i samarbeid med Hørselselaget stilte med gratis kaffe og
vafler til publikum og alle fikk en hyggelig kveld.

Søndag 28. oktober var det klart for noe så sjeldent som en teaterforestilling på Flå, og med
en av våre egne helter i hovedrollen. Kjell Sævre
gjorde en veldig flott innsats som gjest i Brageteaterets «Lifegame», som er halvt talkshow og

En ekstra stor takk til Kjell Sævre som tok utfordringen på strak arm og delte historier og hendelser fra sitt liv!
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Beredskapsøvelse
I midten av oktober gjennomførte fylkesmannen en tredagers beredskapsøvelse i Flå
kommune. Temaet denne gangen var epidemi/
pandemi. Vi har etter hvert fått på plass et bra
planverk for ulike hendelser, og har blitt gode
på å utnytte smådriftsfordelene våre ved slike
hendelser. Tilbakemeldingene etter øvelsen
var gjennomgående gode og vi føler at vi er
rimelig godt rustet til å takle slike hendelser.

Fyrer du med olje?
Fra 1.1.2020 blir det forbudt å bruke olje til
oppvarming av husstander, og eventuelle
nedgravde oljetanker må da saneres og
fjernes.

Støtten økes ut 2018, mens den halveres
i 2019 og fjernes i 2020.
Kommunen anbefaler alle som fremdeles har oppvarming basert på fossil olje
å benytte seg av støtteordningene fra
Enova, før disse reduseres og forsvinner.
www.enova.no

Oljetankene skal tømmes, renses og
erklæres gassfrie før de kan graves opp
og fjernes. I enkelte tilfeller kan det søkes
kommunen om å la tanken ligge. Dette
er tilfeller hvor tanken ligger slik til at det
ikke er gunstig å grave den opp. Slike
tilfeller er dersom tanken ligge under
veranda eller delvis i under grunnmur
eller påbygg. Hvis det gis tillatelse til at
tanken kan bli liggende skal tanken fylles
med sand eller pukk.

ENERGIPORTALEN:
Flå kommune har gjennom Buskerud
fylkeskommune fått tilgang til energiportalen. Her er det mulig å beregne spart
energibehov og sparte kostnader ved
ulike energiforbedrende tiltak på bolig.
Tjenesten støtter dessverre ikke analyse
av fritidsboliger.
www.Energiportalen.no

STØTTE FRA ENOVA:
Enova gir støtte til fjerning av oljefyr/
oljekamin dersom det erstattes med en
oppvarmingsløsning som Enova støtter
(ren elektrisk oppvarming støttes ikke).

Mer informasjon ﬁnnes også på Flå kommune sine nettsider. Ved spørsmål ta
kontakt med kommunen.

- 22 -

Forum for fritidsboligkommuner
Etter initiativ fra Norsk
Turistutvikling og Flå
kommune, ble det i slutten av oktober arrangert
et seminar for fritidsboligkommuner på Flå. Målet
er å få til et nettverk for
erfaringsutveksling og
drøfting av problemstillinger for kommuner med
mange fritidsboliger. Ca
50 kommuner har meldt
interesse for å delta i
dette forumet.
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Kostholdskurs 2019
Friskliv på Flå arrangerer kurs for deg som ønsker endringer i matvaner og inspirasjon i
forhold til bra mat!
Kurset bygger på gjeldende kostholdsanbefalinger, og kurskveldene består av fakta,
diskusjon og noe praktisk matlaging. Det er lagt opp til fem kurskvelder:
mandager, 2.hver uke kl 17-19 alle kvelder

Kursdager

Innhold

1.
07.01.19
2.
21.01.19
3.
04.02.19
4.
18.02.19

Bra mat for bedre helse.
Endring og motivasjon til endring.
Må det søte liv smake søtt?
Valg av karbohydrater.
Fettkvalitet og varedeklarasjon
God mat med sunt fett.
Maten er servert!
Tallerkenmodellen og må sunn mat
være dyrt?
Repetisjon og oppsummering.
- Veien videre

5.
04.03.19

Målet med kurset er å gi inspirasjon til å endre hverdagsvaner, og samtidig gi økt forståelse
for sammenhenger mellom matvalg og helsegevinster. Hver kurskveld varer ca. to timer.
Mottoet for kurset er ”små skritt - store forbedringer”. Alle kursdeltagere oppfordres til å
sette seg konkrete og gjennomførbare mål som de kan jobbe med til hver kursøkt.
Kurspris: kr. 200.
Spørsmål og påmelding til Siv Merethe Glesne 32053622/95148061 eller Else Hovde på tlf.
32053659.
Påmeldingsfrist 4.januar!

Jodtabletter ved atomulykker
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende
barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.
Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Oppbevar
infoarket
sammen med
jodtablettene

Hvorfor ta jodtabletter?
Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og
drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter
beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.
Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg
innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Når skal tablettene tas?
De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt
gjennom mediene, relevante myndigheter og www.stralevernet.no (ny adresse fra
1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no.

Hvem skal ta jodtabletter?
Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar
tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha
blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt
med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten
risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som
har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.
Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta
tablettene ved en atomulykke.

Varenr. 269702

2018

Ta gjerne kontakt for et gruppearrangement med
HallingEventYr og/eller bordbestilling på
HallingEventYr Cafe og Handleri på Gulsvik om du
ønsker å ha med vennegjengen eller arbeidsgjengen
din på et sosialt lag eller et møte. Vi tar imot grupper
også utenom åpningstid. Kanskje dere heller har lyst
til å ta turen i grillhytta på HallingEventYr. Vi ordner
både mat og aktivitet der du ønsker.

Resultater fra
TV-aksjonen 2018
Kirkens Bymisjon
«Mindre alene
sammen»
I Flå kom det inn kr 64,91 pr.
innbygger. Dette ga oss en 4. plass
i Buskerud.
En stor takk til alle som stiller opp
på dugnad for å få gjennomført et
slikt arrangement.

Ta kontakt med
ol@hallingporten.com
eller SMS 45 20 54 41 eller
martha@hallingeventyr.no eller
SMS 95 83 83 12
Følg oss ellers på Facebook:
Siden til HallingEventYr og siden til
HallingEventYr Cafe og Handleri.
Martha Kristin Gaptjern
Daglig Leder / Eventkoordinator
HallingEventYr AS

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/kjøpskostnad 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 førstegangs- boligetablerer.
Reglementet er tilgjengelig på www.ﬂaa.kommune.no
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TOG OG BUSS til og fra Flå

Biblioteket
informerer

TOG:
FLÅ–OSLO–FLÅ

Flå bibliotek endrer dag for
kveldsåpent til tirsdager gjeldende
fra september måned.

FLÅ–BERGEN–FLÅ

Åpningstider blir følgende
Mandag kl09.00-15.00
Tirsdag kl 09.00-19.00
Onsdag kl 09.00-15.00
Torsdag kl 09.00-15.00
Fredag kl 09.00-15.00

Fra Flå:
03:47
16:38

Ankomst Oslo:
06:13
19:05

Fra Oslo:
12:03
23:25

Ankomst Flå:
14:16
1:50 (ikke lørdag)

Fra Flå:
14:17
01.51

Ankomst Bergen:
18:55
06:49

Fra Bergen:
11:59
22:59

Ankomst Flå:
16:37
03:46

BUSS:

FLÅ–OSLO–FLÅ

Ekspedisjonstider
servicekontoret
julen 2018
juleaften stengt
1. juledag stengt
2. juledag stengt
10:00-14:00
10:00-14:00
nyttårsaften stengt
1. nyttårdag stengt

FLÅ–GOL–FLÅ

24.12.
25.12
26.12
27.12
28.12
31.12
01.01.19

Ankomst Oslo:
6:00 (Via Gardermoen)
9:30
18:20 (Via Drammen)
20:50

Fra Oslo:
9:40
14:35
16:30
21:40

Ankomst Flå:
11:45
17:25 (Via Drammen)
18:25
0:40 (Via Gardermoen)

Endestasjon:
Førde
Førde
Geilo
Førde

SKOLERUTA:
FLÅ–H.FOSS–FLÅ

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag

Fra Flå:
2:50
7:30
15:45
18:45

Fra Stavn:
6:28

Ankomst Hønefoss:
7:48 (Bytte på Sokna)

Fra Hønefoss: Ankomst Stavn:
15:45
17:04 (Bytte på Sokna)

Fra Flå:
06:40

Ankomst Gol:
07:45

Fra Gol:
15:25

Ankomst Flå:
16:20

NB! Flå kommune tar forbehold om endringer i rutetider.
Sjekk nettsidene til busselskapene og NSB før reiser.
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Informasjon fra Flå menighet
Kirkeverge:
MARTHA KRISTIN GAPTJERN,
Tlf: 91 13 43 27
Kirkekontoret: 32 05 36 00/
direkte 32 05 36 49
Mail: flaakirke@flaa.kommune.no eller
martha.gaptjern@flaa.kommune.no
STABSINFO:
Fungerende sokneprest Flå:
KJELL BJØRKA
Kontoret: 32 05 36 00/direkte 32 05 36 45
mobil: 97 53 72 17

Det nærmer seg jul …
Årets julekonsert blir torsdag 6. desember kl 19.00. Billetter ligger
for salg på Hallingbillett. Vær tidlig ute og sikre deg billett her. Det
blir også billettsalg i døra. Kontant og Vipps. I tillegg vil vi anbefale
dere å besøke kirken på gudstjenester. I forbindelse med jul har vi
som tidligere år hyggelige innslag med musikk og sang.
Skulle det være noen ønsker, tanker og forslag til ting dere mener
vi bør gjøre i Flå menighet, så er døra vår alltid åpen for det. Det er
bare å ta kontakt. Send gjerne en mail hvis det er ting som dere også
ønsker at Flå menighetsråd bør ta hånd om, eller om det er bestillinger av ting som dere ønsker å få gjort i forbindelse med gravsted o.l.

Mail: kjellbj4@online.no
Organist/konﬁrmantmedarbeider/
trosopplærer:
MARIANNE GANDRUD SKINNES,
Tlf: 91 79 63 77 Kontoret: 32 05 36 00/
direkte 32 05 36 44
mail: marianne.gandrud.skinnes
@flaa.kommune.no

Vil igjen minne om at hvis dere ønsker en prat på kirkekontoret, så
ta kontakt for avtale. I hovedsak vil jeg være å finne på kirkekontoret
onsdager, og selvfølgelig være så fleksibel som mulig hvis du/dere
ønsker en prat utenom denne dagen. Servicekontoret er til enhver tid
informert hvis jeg ikke er tilstede på en onsdag. Kurs og fagdager må
følges opp, og det er ikke alltid like lett å styre unna onsdager, men
som regel så vil dere finne enten prest, trosopplærer, organist eller
meg på kontoret denne dagen, og beskjeder kan gis. Kirkeverge har
ferie uke 51 og kirkekontoret holdes stengt i romjulen.

Kirketjener/klokker
KARIN REIERSGÅRD, tlf. 97 17 34 36
Kirkegårdsarbeider:
PER ARNE MARTINSEN, tlf: 95 93 79 61
Mail: perarne.martinsen@gmail.com
Planting Flå Kirkegård:
ØYVIND RIGGENHOLT, tlf: 97 14 99 38
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Foto: Unsplash

Hvis noen ønsker plantetjenester for neste
år, så kan dere allerede nå skrive dere opp på
liste. Ta kontakt, så ordner vi det.
Se ellers egne innlegg om gudstjenester,
julekonserten m.m.
Ønsker dere alle en ﬁn førjulstid og en
riktig GOD OG FREDFULL JUL.
Husk: «Det er bare en ting som øker når man
deler det med andre, og det er kjærligheten».
Ta vare på hver dag og hverandre. Nyt dagen
og livet og send noen tanker til de du er glad
i, og til de som ikke er her lenger. Sett pris
på gode minner og husk på de gode stunder.

GRAVLYKTER
Det er alltid veldig fint å se alle lys
som står og brenner for å minnes
våre kjære på kirkegården. Men det
kan også bli et lite problem hvis man
ikke tar en ryddesjau innimellom på
de lyktene og restene som står igjen.

Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor
Martha Kristin Gaptjern

Foto: Unsplash

Fint om alle som setter ut lys og lykter
på gravene, også kan ta en runde på
å sjekke om det ligger knuste glass,
rester fra lykter e.l. på gravstedene
etterpå. Det er nemlig fort å skjære
seg på dette når våren kommer og ved
annet arbeide på kirkegården. Hvis alle
sørger for gravstedene man har ansvar
for, hadde det vært bra for oss alle.
På forhånd tusen takk!
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PRESTENS PENN

Advent
Jeg er glad for å være tilbake som
prest her i Flå! Og nå gleder jeg
meg til advent og å feire jul her!
Til tider kan det blir ei travel tid. Da er det
godt å sette seg rolig ned. Kanskje du til
og med vil sette deg rolig ned i kirka – bare
i stillhet.

Kjenn på dette: «Gud er kjærlighet!» (Det
står i 1. Johannesbrev kapittel 4, vers 16.)
Det er derfor vi feirer i jula – det er det vi
venter på å feire i advent.
Jesus blei født og sa: «Et bud gir jeg dere:
Dere skal elske hverandre!» (Johannes evangeliet kapittel 13, vers 34.)
Kjell Bjørka
prest i Flå nå og framover ei tid

Foto: Unsplash

Hver onsdag fra kl 12.00-13.00 er kirken
åpen (ikke romjulen bortsett fra gudstjenester) – for den som ønsker det kan sitte
og kjenne på fred og ro. Jeg er der, men det
er ingen liturgi eller sang – bare stillhet.

Hvis du ønsker å snakke med meg ellers:
Bare ring når som helst 97537217.
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Kirkevalget
8.–9. sep. 2019

Hvem vil styre kirken vår?
Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg?
Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke!
Rekk opp hånda selv eller finn fram til folk
du tror kan være viktige i lokalkirken din.
Vi vil samarbeide for at flere oppdager det
store og gode ved å gi av sin tid til det som
bygger fellesskap.
Ved kirkevalget skal det velges 8000 rådsmedlemmer til å lede kirkens arbeid. Husk
å gi din stemme på valgdagen.
BLI MED!
Du trengs til den viktigste oppgaven i
dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter
ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å
engasjere oss for å motarbeide isolasjon
og splittelse.
Vi må jobbe fram en motkultur mot alle
tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi
vil støtte det som fremmer respekt for
Guds skaperverk. Vi ønsker å vise respekt
for hvert enkelt menneske, slik Jesus så og
hørte den enkelte. Kirken din gir mange
muligheter for ditt engasjement. I møtene
med folk i ditt nabolag kan dine holdninger
og handlinger utgjøre en stor forskjell.
Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å
levere inn egne kandidatlister. Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge.
Til de regionale bispedømmerådsvalgene

vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite (som består av ett medlem fra hvert
prosti i bispedømmet etter avstemning i et
valgmøte der hvert menighetsråd sender
sin representant), og fra andre nomineringsgrupper.
HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på
de lokale oppgavene og utfordringene i
din kirke. Menighetens arbeid spenner
over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon,
barne- og ungdomsarbeid, samt jus og
økonomiforvaltning.
Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
• Trosopplæring blant døpte
mellom 0 og 18 år
• Diakonalt arbeid
(kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelser av
prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
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© Kirkerådet.no

• Langsiktig planlegging
av menighetens arbeid
• Menighetsrådet har en
representant i Kirkelig fellesråd
Kirkelig fellesråd tar seg av administrative
og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Menighetsrådet har 4–10 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og
yrkesbakgrunn og mange er også aktive på
andre arenaer i lokalsamfunnet.
Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. Medlemmene velges for fire år.
En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og

opplever det som meningsfylt å være med
i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet
er mer eller like tilfredsstillende som de
hadde forventet.
TI GODE GRUNNER TIL Å VÆRE MED
I MENIGHETSRÅDET:
1. Du bidrar til å holde kirken levende.
2. Du blir del av et kristent fellesskap.
3. Du gjør en viktig jobb for
lokalsamfunnet der du bor.
4. Du kan sørge for et trygt og godt
fritidstilbud for barn og unge.
5. Du får innblikk i og påvirker de
demokratiske prosessene i kirken.
6. Du får et nytt sosialt nettverk.
7. Du kan sørge for at din kirke er
en åpen og inkluderende kirke.
8. Du får nyttig styreerfaring som du
kan bruke i andre sammenhenger.
9. Du oppdager nye sider ved deg selv.
10. Du kan hjelpe kirken til bedre å
kommunisere sitt budskap til
dagens mennesker.

Besøk kirkevalget.no

OM ARTISTENE:

JULEKONSERTEN
6. DESEMBER 2018
Årets julekonsert byr på alt fra kjente
og kjære juleklassikere, viser, salmer
og folketoner til julerock. Konserten
passer for alle – gammel som ung –
både den enslige og hele familien.
Vi håper at vi kan spre litt ekstra
varme. Særlig for de som går jula
i møte med et savn. Hjertelig
velkommen til alle!

Trude Kristin Klæboe:
(kapellmesterinne, piano og vokal )
Trude Kristin vokste opp i Flå og Ål. Til daglig lever
hun av og for å levere sang og musikk til begravelser, brylluper, events og konserter som solist og
pianist. Hun har samarbeidet med bl.a. Frøydis
Grorud, Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen,
Trygve Skaug og Tord Gustavsen, for å nevne noen.
Audun Moen (vokal og gitar):
Lokal sanger, som trådte sine barnesko i Flå.
Audun har gospel- og folkbakgrunn. Han elsker
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HYGGETREFF – MENIGHETSHUSET

Kjell Bjørka viser lysbilder!
Torsdag 21. februar:
VÅRE VAKRE
STAVKIRKER

Vi møter Islands vakre og
særpregede natur og historie. Verdens sist bosatte
nasjon som også har en
ulmende geologi på grensa
mellom to jordplater. Historien knytter Island og Norge
så tett at det gjør det ekstra
interessant å bli mer kjent
med sagaøya i vest.

En stemningsfull reise til
alle våre stavkirker, presentert gjennom bilder, video
og musikk. Kjell Bjørka
formidler en opplevelse
av skjønnhet og levende
historie, alt rammet inn av
vakre omgivelser.

Torsdag 21. mars:
HALINGDALSVASSDRAGET –
FRA HØYFJELLET
NED TIL FLÅ
Med bilder og video følger vi
Hallingdalselva fra vannskillet inne på Hardanger vidda.
Vakker natur, kulturlandskap
og tettsteder.

Det blir også god tid til en god prat rundt kaffebordene.
VELKOMMEN!

spontaniteten i musikken og dens evne til å
berøre mennesker. Audun var også med på fjorårets julekonsert og har ellers gjort julekonserter
i en rekke år, sammen med Audun Haugeplass.
Magne Frydenlund: (gitar og vokal)
Artist og musiker med røtter fra Flå. Spiller
og synger blant annet i Det Betales (Beatles
coverband), Dirty Deeds (AC/DC coverband)
og Splitter Pine. Magne opererer også i flere
duoer, trioer og som trubadur. Han har en
fantastisk stemme og er en suveren gitarist.

Joseph Angyal: (fiolin, saksofon og ﬂøyte)
Til daglig musiker samt musikalsk leder og huskomponist ved Brageteatret i Drammen. Han er
musikklærer og konsertmusiker, med opptredener i både Norge og utland. Joseph er allsidig og
blant annet kjent for sitt inderlig vakre fiolinspill.
Han spiller ellers også i Jonas Fjeld band.
Roar Andreassen: (lyd og lys)
Trude Kristins faste, stødige tekniker
som vet å skru god lyd.
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Foto: Unsplash

Torsdag 24. januar
Kl. 12:00 ISLAND –
SAGAØYA I VEST

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN I FLÅ

4-årsbok, konﬁrmantpresentasjon og høsttakkefest
23. september kom åtte 4-åringer for å få
4-årsboka «Fest på slottet». Vi hadde tidligere i uken møtt hverandre og blitt kjent
med kirkerommet gjennom skattejakt.
Og siden kirka er slottet til Jesus (og boka
heter «Fest på slottet»), kunne man kle seg
ut som prins/prinsesse/ridder/ hva man
ønsket til gudstjenesten. Dette var moro!
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I tillegg ble et nytt, flott kull konfirmanter
presentert for menigheten, og det var fint
pyntet til høsttakkefest.

FLÅKK-klubben
Også i år fikk vi låne tunet til HallingEventYr
(tusen takk), så 9. oktober arrangerte vi
for andre år på rad ute-dag. Været var bra,
men det blåste veldig mye, så vi trakk inn
i grillhytta for å grille pølser. Ellers lekte
vi ute, både typiske «Farmen-leker» og
egenstyrt lek.
Når dette skrives, er neste FLÅKK under
planlegging, og vi skal da ha kirkekino.
Denne dagen er i tillegg årets 6-åringer
spesielt invitert, da de den uka får utdelt
6-årsboka si på «Førsteklasses» gudstjeneste søndag 18. november.
Siste FLÅKK før jul blir TIRSDAG 18. desember. Da gjentar vi suksessen fra i fjor og
arrangerer JULEVERKSTED for alle som
ønsker, uansett alder på Menighetshuset.
De som vil, kan når juleverkstedet avsluttes, gå rett over i kirka for å bli med på den

årlige JULESANGKVELDEN kl. 18.
Si ifra hvis du ønsker å hjelpe til med juleverksted – det setter vi pris på!

JULEVERKSTED
Tirsdag 18. desember
Kl. 16.00 – 18.00
For: Alle som vil
Sted: Menighetshuset

FLÅKK-KLUBBEN har juleverksted på Menighetshuset 18. desember, og vil som i
fjor be alle som vil, uansett alder, om å ta turen. Det blir servert saft/kaffe og pepperkaker/småkaker. For den som ønsker det, er det mulig å gå rett fra juleverkstedet og bort i kirka på den tradisjonelle JULESANGKVELDEN som begynner kl. 18
Kontakt: Marianne G. Skinnes • tlf 91796377 • marianne.gandrud.skinnes@ﬂaa.kommune.no

Lik oss på Facebook: «Trosopplæringen i Flå»
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Diverse

Babysang
Babysang har faste babyer (og foreldre) som samles en tirsdag i måneden. Men vi ønsker selvfølgelig at flere blir med. Dette er et lavterskeltilbud, og
vi tar ting som det kommer. Babysangen er mest
tilrettelagt for de mellom 6 måneder og 1 år, men
både større og mindre barn er velkomne. Når vi
møtes, samkjører vi kalendrene våre, så vi velger
den tirsdagen som passer de fleste best.

Vil minne om karneval og dåpslystenning som blir søndag 24. februar
kl. 11. De som er født i 2009, 2010,
2016 og 2017 får egen invitasjon til
dette, de får da med seg en gave
fra menigheten under familiegudstjenesten. Uansett er alle som vil
velkommen til å delta. Etter messen samles vi til KARNEVALSFEST
på menighetshuset. Dette pleier å
være populært.
I tillegg vil de som er født i 2011 bli
invitert på dåpsskole i mars med
egen familiegudstjeneste og utdeling av gaver søndag 24. mars kl. 11.

Noah og skapelsen
Tirsdag 5. mars settes forestillingen «Noah
og skapelsen» opp. Denne er utarbeidet av
Liberman produksjoner, og har premiere i
februar/mars 2019 (så vi er en de første som
får se den)
Utdrag fra beskrivelsen
av forestillingen: Denne
varme og fargerike forestillingen tar utgangspunkt i historien om Noah
og arken. Her blir vi bedre
kjent med flere av dyrene
ombord, og forestillingen tar opp temaer som
barmhjertighet, medmenneskelighet, tilgivelse og
aksept. Vi ser også hvordan skapelsen foregikk
og blir introdusert for de
første menneskene på
jorden, Adam og Eva.

Forestillingen er en visuelt vakker forestilling,
som i tillegg til teater har med dukker og sang
i forestillingen. Her kan vi drømme oss bort
i en verden med snakkende dyr og glemme
den digitale verden vi har i dag. Når forestillingen er ferdig sitter vi igjen
med en følelse av at vi må
være mot andre slik vi vil
at andre skal være mot
NOAH &
oss – og hvor viktig det
SKAPELSEN
ikke er å glemme det.

EN FARGERIK OG VAKKER FORESTILLING SOM MINNER OSS OM
AT VI MÅ VÆRE MOT ANDRE SLIK VI VIL AT ANDRE SKAL VÆRE MOT OSS

Forestillingen blir (med
forbehold siden detaljer
ikke er helt på plass) i
gymsalen kl. 10.30. Barnehagen og småskolen
er også invitert til å være
med, og er det andre
utenom som ønsker å
komme, er dere hjertelig
velkomne! (Gratis inngang)
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Konﬁrmantene

16. – 17. februar drar konfirmantene i Flå
på weekend på Høgevarde. Opplegget for

Etter å ha fulgt noen kull konfirmanter, må
bare en ting sies: For noen flotte ungdommer
vi har her i Flå!
Undervisningen er godt i gang,
og lørdag 13. oktober dro vi på
Helmax helaften, et opplegg for
ungdom fra 8. klasse og oppover
på Gol bedehus. Her fikk vi taco,
hadde lek og kahoot, ble kjent
med andre ungdommer, Stig
Morten Seierstad fra Maritastiftelsen holdt et «fyrverkeriforedrag», vi spilte biljard/
bordtennis/FIFA, vi spiste kake
og is - rett og slett hadde en helaften med mye sosialt samvær blant mange
ungdommer og ledere i Hallingdal.

disse dagene er ikke helt ferdig, men det blir
undervisning, skibakken/skitur og gudstjenesteplanlegging. Weekenden
avsluttes med at konfirmantene
gjennomfører gudstjeneste i Flå
kirke søndag 17. februar. Tidspunkt for denne messen avklares etter hvert (den blir senere på
dagen enn ellers), så følg med på
gudstjenestelister framover.

Konfirmantene vil dere se mer til på årets
lysmesse 2. desember kl. 18. Denne har de
ansvar for å lede sammen med Kjell Bjørka.
Fokuset på lysmessa i år er Flå kirkes historikk,
inventar og symbolikk. Strekker tida til, ønsker
vi også å ha et mer ungdommelig preg på noe
av musikken.

Spørsmål rundt trosopplæring?
Kontakt Marianne Gandrud Skinnes,
91796377, marianne.gandrud.skinnes@
ﬂaa.kommune.no

I tillegg samles alle konfirmantene i Hallingdal til konfirmantfestival lørdag 9. mars.
På festivalen blir det blant annet
innebandycup, og mulighet for å melde seg
på diverse workshops underveis.

Lik oss på Facebook «Trosopplæringen i
Flå» for å alltid være oppdatert på datovarslinger og hva som skjer.
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Vi går i kirken
Søndag 13. januar
(2. s i åpenbaringstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka

Søndag 18. november
(25. s. i treenighetstiden)
6-års bok
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka
Søndag 2. desember (1. s. i adventstiden)
Kl. 18:00 Flå kirke, Lysmesse
Prest:
Kjell Bjørka
Søndag 9. desember (2. s. i adventstiden)
Kl 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka
Tirsdag 18. desember
(3. s. i adventstiden), Julesangkveld
Kl. 18:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka

Søndag 27. januar
(4. s i åpenbaringstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka
Søndag 17. februar (Såmannssøndag)
Kl 13.00 Flå Kirke, messe med
konfirmantene våre
Prest:
Kjell Bjørka
Søndag 24. februar
(Kristi forklarelsesdag)
Karneval/fargerik gudstjeneste,
dåpslystenning og kirkekaffe
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka

Mandag 24. desember (Julaften)
Kl. 11:00 Flåheimen
Prest:
Kjell Bjørka

Søndag 10. mars (1. søndag i fastetiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Janne M. Sukka

Kl. 15:00 Flå kirke
Familiegudstjeneste
Prest:
Kjell Bjørka

Søndag 24. mars (Maria budskapsdag),
Dåpsskole og kirkekaffe
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka

Onsdag 26. desember (2. juledag)
Kl.12:00 Flå kirke
Høytidsmesse
Prest:
Kjell Bjørka

Søndag 14. april (Palmesøndag)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka

Torsdag 27. desember
Kl. 11:00 Flåheimen
Prest:
Kjell Bjørka

HUSK Å FØLGE MED PÅ FACEBOOK, NETTSIDE
OG HALLINGDØLEN I TILFELLE ENDRINGER
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Døpte

Døde

Victor Sandbæk Buøen
Emil Eriksen Sundqvist

September:
Gunhild Kristine Myrvad
Alf Johan Hagen

Med ønske om alt godt i livet!

Våre tanker går til dere alle pårørende!
Ta godt vare på gode minner i hjertene deres!

Bryllup
Ønsker dere til lykke, og alt godt for framtida!

Bente Kommandantvold og Kristian Akervold

Unni Britt Aasen og Ivar Hilde
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

Foto: Dan Aksel Jacobsen

Trude Kristin Klæboe

kapellmesterinne, vokal & piano

Julekonsert
Torsd ag 6 . desember
Kl 19.0 0 i F l å kirke

: Sø
Foto
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fo t
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ne

Joseph Angyal

fiolin, fløyte & saksofon

Magne Frydenlund
gitar & vokal

Audun Moen
vokal & gitar

B illetter kan kj ø pes på Hallingbillett kr 250,– / i døra kr 270 ,–
Barn/ungdom til og med ungdomskolen på Hallingbillett kr 100,– / i døra kr 120,–

