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Odd-Egil Stavn, Rådmann

Valget i høst ga som resultat at jeg fortsetter 
som ordfører i 4 år til. Takk for all støtte og 
takk for alle gode tilbakemeldinger. Jeg tolker 
resultatet dit hen, at majoriteten i Flå ønsker 
en utvikling i samme retning som den det har 
vært lagt opp til de siste åra. Jeg skal gjøre mitt 
beste for at utviklingen skal fortsette.

2015 har vært et år med mange store begiven-
heter i Flå. I anledning av at det i april var 75 år 
siden starten på den tyske okkupasjonen, ble 
det foretatt markeringer både i Gulsvik og Flå. 
Spesielt sterkt er det ved disse anledningene 
å møte slektninger av soldatene som omkom 
under kamphandlingene her. Noen lokale 
ildsjeler har også sørget for skilting av noen 
sentrale stillinger på Vikberget, slik at disse 
skal være kjent for ettertiden.

I mai var det høytidelig åpning av Flå veksthus. 
I tillegg til at kommunen har fått nye lokaler, 
har mange private aktører etablert seg i Vekst-
huset. Det siste  tilskuddet i veksthuset er at 
Norges største stiftelse  med 25 mrd. i kapital, 
flytter inn. Det beste er at det fortsatt er ledige 
arealer i Veksthuset,  så her er det muligheter 
for fortsatt vekst i mange år.

Flå var også vertskap for to store sykkelløp i 
år. Det første var Tour of Norway med store 
deler av verdenseliten på plass. Det er så man 
må klype seg i armen når siste etappen i et 
slikt ritt starter i Flå. TV-sendinger og repor-
tasjer fra Flå er en hyggelig bieffekt av et slikt 
arrangement.

I sommerferien ble Tour of Norway for kids 
arrangert i Flå. Et kjempeflott arrangement 
for de minste,  og også denne gangen med 

TV-dekning som ble sendt i forbindelse med 
TV 2 sine sendinger fra Tour de France.

Vassfardansen har etter to år blitt tradisjon.  
I år gikk arrangementet med et solid over-
skudd, og det er allerede klart for Vassfar-
dans i 2016. Vassfardansen 2015 fikk for øvrig 
Gullskoen (Dansefolkets Oscar) som beste 
arrangør. Det er bare å glede seg til juni.

Årets gjeddefiskefestival hadde mange delta-
gere, men litt mindre fisk enn normalt. Impo-
nerende at den samme dugnadsgjengen stiller 
opp for å arrangere festival, år etter år.

I fjor høst ble det startet en snuoperasjon for 
å prøve å få til bedre økonomisk drift i Bjørne- 
parken. Det er nå noen lokale aksjonærer med,  
Flå spareforening og Flå kommune som de 
største som leier og drifter parken. Etter at 
første sesong er over ser det ut til at 2015 gir 
et solid overskudd. En stor takk til alle som 
har brukt tid og ressurser på å få parken på 
rett kurs.

I 4 år har det blitt jobbet med områderegule-
ringsplan for Gulsvikfjellet. Vi venter på kom-
munaldepartementets avgjørelse for en liten 
del av planen. For øvrig er planen godkjent, og 

Tor Egil Buøen,  
Ordfører

Kommuneøkonomi
Høsten har blitt tiden hvor vi leser rådman-
nens kuttforslag i kommunenorge. I Flå har 
vi gjort små og viktige justeringer de siste 
årene, men det har ikke vært noen oppslag 
i lokalpressen om  kuttlister fra Flå. Årets 
fremleggelse av Statsbudsjettet har endret 
på dette.  Hallingdølen har i skrivende stund 
slått opp rådmannens forslag til kuttliste og 
budsjettet er lagt fram for behandling i for-
mannskapet. Formannskapet legger frem sin 
innstilling til kommunestyret i desember som 
da vedtar budsjettet for 2016 og økonomiplan 
fra 2016 – 2019.

Enhver virksomhet, enhver kommune osv. 
må tilpasse kostnadsnivået slik at det ikke 
overstiger inntektssiden. Overføringene fra 
staten har ikke på noen måte oppveid lønns- 
og prisvekst de siste årene og overskuddet har 

blitt mindre. Mitt klare råd til våre politikere er 
derfor at vi må redusere kostnadsnivået. Det 
er ikke dramatisk, en reduksjon på 4% er ikke 
voldsomt, men vi klarer ikke å gjøre dette uten 
at det merkes på noen områder.

Vi har ikke sløst med penger i Flå, men sam-
menlignet med andre kommuner bruker vi 
mye penger på tjenestene til innbyggerne. For 
det er det vi gjør, vi leverer tjenester i form av 
skole, barnehage, pleie og omsorg osv osv. Vi 
har nå presentert budskapet om kostnadskutt 
til tillitsvalgte, den enkelte ansatte, til råd og 
utvalg, og til politikerne våre. Det som impo-
nerer meg i en slik prosess er at det ikke pekes 
på at noen må ordne opp i dette, vi bretter opp 
ermene og gjør dette sammen. Det er nok noe 
i det en sa i denne prosessen: «en kommune 
sluker det den får av midler» for vi ønsker det 
beste for innbyggerne våre. Når vi nå kutter litt 
(4%) på tjenestene våre betyr det at vi fortsatt 
skal levere gode tjenester. Mange/de fleste vil 
ikke merke dette i det hele tatt. Jeg håper der-
for at prosessen fortsetter slik den har startet 
og at vi fortsatt er optimister og glad for de 
gode tjenestene som finnes i Flå. Hvis man vil 
kan man fokusere mye på ting som var bedre 
før, men det er det ingen utvikling i. 

Med ønske om en god jul  
og et riktig godt nytt år.

Odd-Egil Stavn
Rådmann

Fire nye år
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Håndballsesongen er igang. Jenter 16-laget har 
vært plaget med skader og har slitt litt i star-
ten av sesongen. Siste hjemmekamp før jul er  
6. desember. Etter jul er det ny serie og ny giv.

De yngste lagene gjør det bra i Gjensidige 
Hallingdalsserien. Her er det full innsats og 
håndballglede som gjelder. 

Håndball

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

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

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

Flå Kommune vil deretter godkjenne inn-
holdet, og gjøre det offentlig på hjem-
mesiden – og alle andre hjemmesider i 
Hallingdal (felleskalender).

vil muliggjøre fortsatt hytteutvikling i Gulsvik-
fjellet i mange ti-år. Dette er næringsutvikling i 
praksis. Både i år og i fjor har det blitt lagt ned 
mye arbeid i forbindelse med rullering av kom-
muneplanens arealdel. Det kom inn mange 
innspill som omfatter alt fra enkelttomter 
til store hytteplaner.  Planen har vært ute på 
høring en gang, det kom inn en del merknader, 
men det har ikke kommet noen innsigelser. 
Planen blir trolig lagt ut på andregangs høring 
3. desember og vil sannsynligvis kunne vedtas 
i slutten av mars. 

I tillegg til alt dette startes det hele tiden nye 
bedrifter, folketallet stiger og til tross for en litt 
utfordrende budsjettprosess i år  ser framtida 
lys ut.

Jeg vil få takke alle som har bidratt til vekst 
og utvikling i Flå det siste året. I en liten  
kommune som Flå er vi helt avhengig av 
medspillere som kan snu seg fort når det er 
nødvendig og ta i et tak når det trengs.

Ønsker alle en god jul og et godt nytt år.

Flå – først i Hallingdal
Tor Egil,  
Ordfører

Saxofoner, klarinetter, barytoner, 
trommer, fløyte og kornett = 10 
musikanter i alderen 8- 11 år som 
øver under ledelse av Nes og Flå kul-
turskole en gang i uka. Enkelt timer i 
skoletida og samspill etter skolen.

Vi er i gang! Endelig!
Enhver kommune med respekt for seg selv 
burde vel også ha et korps, ikke sant?! Hvis 
det finnes noen voksne musikanter som kan 
og vil bidra med sine kunnskaper roper vi hipp 
hurra og ønsker dere hjertelig velkommen!

Målet vårt er å få korpsmiljøet tilbake til Flå. 
Blås støv av gamle kunster så kan gamle og 
nye musikanter kanskje stille i stram giv akt 
17. mai neste år. Hadde ikke det vært flott!!
Ta kontakt med en i styret ved interesse.

Hilsen 
Siv Støen Haraldset, Mariann H. Evenstuen, 

Kaja Gandrud og Anne Lene Gustavsen

Oppstart av  
skolekorps i Flå



Aksjonskveld 

Flå skole hadde aksjonskveld torsdag 
15.10, og dette ble en ubetinget suksess. 
Det kom inn hele kr. 21656,-, og disse 
pengene ble likt fordelt på to forskjellige 
innsamlingsprosjekter.

Det ene var TV- aksjonen som gikk til 
regnskogfondet, og det andre var aksjonen 
HJELP FLYKTNINGENE – GI HÅP som bl.a. 
Røde Kors er en av partene i.

Kven veit mest?
Også i år arrangerer Radio Halling-
dal kunnskapskonkurransen «Kven 
veit mest» for elever på 6.trinn i hele  
Hallingdal. Det er 30. gangen konkur-
ransen holdes, og i år deltar 12 skoler. 
Flå møtte Nes1 til dyst i kommunestyre- 
salen på Gol tirsdag 3.november. Etter 
14 spørsmålsrunder, og flott innsats 
vant Flå 36 – 30, og er dermed videre til 
kvartfinale. Vi gleder oss til kvartfinale 
på nyåret, og ønsker elevene lykke til!! 

I slutten av august var det et større arran-
gement på Bjørke i Vassfaret i forbindelse 
med 75 års markeringen for krigen 1940-45.

På Bjørke er det satt opp en minneplate der 
det i kortversjon fortelles om «Base elg» og 
aktivitetene rundt denne basen mot slutten 
av krigen. Det er også etablert et museum 
over hjemmestyrkene i skolestua på Bjørke.

Magne Akervold kåserte om hjemme- 
styrkene. Avduking av minneplaten ble fore-
tatt av barna til General Strande som var 
leder for Base elg,  og Brigader Frantzen 
hilste fra forsvarssjefen.

Et flott og verdig arrangement med stor 
deltagelse i Vassfaret.  

Base elg
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Julemesse 
på Flåheimen lørdag 5. desember kl 11.00-13.30 
UTLODNING og SALG. 
Det vil bli servert kaffe og kaker.

Velkommen!  
Ruth Skeide, Arbeidsstua

SFO Julekos
Sett av 8. desember.

SFO inviterer foreldre, søsken og 
besteforeldre til julekos/julemesse 
kl 16.00-17.30 i SFO-lokalene.

Det blir salg av selvlagde produkter. 
Ta en pause i juleforberedelsene  
og kom innom til gløgg og pepper-
kaker!

Vi ønsker dere alle en fin førjulstid 
og en riktig god jul!

Hilsen personalet på SFO

Ekspedisjonstider servicekontoret 
/legekontoret julen 2015

Torsdag 24.12  Juleaften stengt
Fredag 25.12  1. Juledag stengt
Mandag 28.12  10:00-14:00
Tirsdag 29.12  10:00-14:00
Onsdag 30.12  10:00-14:00
Torsdag 31.12  Nyttårsaften stengt
Fredag 1.1.16  1. Nyttårsdag stengt

God Jul!

Informasjon fra barnehagen

Barnehagen stenger dørene i julen. 

Siste dag før jul er tirsdag 22.12.15, og første dag etter nyttår er mandag 04.01.16. 
Barnehagen har planleggingsdag onsdag 23.12.15, og er derfor stengt denne dagen.

Vi ønsker alle innbyggere og gjester i Flå en fredfull julehøytid, og ønsker små  
og store velkommen tilbake til barnehagen på nyåret.

Julehilsen fra alle oss i barnehagen

Juleavslutninger Flå skole

Juleavslutning barneskolen – 10. desember.
Juleball ungdomsskolen – 17. desember.

Vi ønsker alle våre lesere en riktig  
God Jul og et Godt Nyttår.

- 8 - - 9 -



Kommunestyret for perioden 2015-2019
Nr Navn Representant/ vararepresentant Parti

ARBEIDERPARTIET   
1 Merethe Elisabeth Høntorp Gandrud Representant Arbeiderpartiet
2 Stian Bakken Representant Arbeiderpartiet
3 Kjell Tollefsen Representant Arbeiderpartiet
4 Arne Hilde Vararepresentant Arbeiderpartiet
5 Trond Skontorp Vararepresentant Arbeiderpartiet
6 Gunnar Johansen Vararepresentant Arbeiderpartiet
7 Heidi Reiersgård Vararepresentant Arbeiderpartiet
8 Rita Elisabeth Orebråten Vararepresentant Arbeiderpartiet
9 Dan Kenneth Gigernes Vararepresentant Arbeiderpartiet
   
FREMSKRITTSPARTIET   
1 Karsten Ekeren Representant Fremskrittspartiet
2 Siss Heidi Slydahl Vararepresentant Fremskrittspartiet
3 Ingunn Benedikte Ekeren Vararepresentant Fremskrittspartiet
4 Egil Roa Vararepresentant Fremskrittspartiet
5 Kristen Gandrud Vararepresentant Fremskrittspartiet
   
SAMARBEIDSLISTA MELLOM SP OG KRF   
1 Sigrid Ingeborg Gislerud Representant Samarbeidslista
2 Mats Tollefsen Bjerknes Representant Samarbeidslista
3 Ole Johnny Stavn Vararepresentant Samarbeidslista
4 Anne Mari Sønsteby Vararepresentant Samarbeidslista
5 Ole Kristoffer Grimeli Vararepresentant Samarbeidslista
6 Guro Kristine Hegglid Vararepresentant Samarbeidslista
7 Randi Haug Vararepresentant Samarbeidslista
   
BYGDELISTA FOR FLÅ   
1 Tor Egil Buøen Ordfører Bygdelista for Flå
2 Geir Vidme Representant Bygdelista for Flå
3 Torkild Raaen Representant Bygdelista for Flå
4 Kristin Gullingsrud Representant Bygdelista for Flå
5 Kristian Akervold Representant Bygdelista for Flå
6 Anders Olav Frydenlund Representant Bygdelista for Flå
7 Jostein Mæhlum Representant Bygdelista for Flå
8 Turid Pettersbakken Østdahl Vararepresentant Bygdelista for Flå
9 Amund Gunnar Viskop Vararepresentant Bygdelista for Flå
10 Ragnar Sæther Hilde Vararepresentant Bygdelista for Flå
11 Amund Kittilsviken Vararepresentant Bygdelista for Flå
12 Bent Audun Solberg Vararepresentant Bygdelista for Flå
13 Simen Alexander Bull Hagberg Vararepresentant Bygdelista for Flå
14 Marit Pettersborg Vararepresentant Bygdelista for Flå
15 Inger Margrethe Berg Vararepresentant Bygdelista for Flå
16 Kjell Sævre Vararepresentant Bygdelista for Flå
17 Morten Andre Ness Vararepresentant Bygdelista for Flå

BRUK REFLEKS
Vi er nå inne i den mørke årstiden. Det er der-
for svært viktig at alle som ferdes ute i trafik-
ert område bruker refleks. 

Vi har fått melding om en nesten-ulykke på 
Hildesletta for en tid tilbake p.g.a. manglende 
refleksbruk. BRUK REFLEKS alle som en. 

Det er ikke tøft å gå uten refleks og risikere å 
bli kjørt ned. Du ser nok bilen, men bilføreren 
ser ikke deg!

Hilsen Flå kommune

Aksjon viltpåkjørsel
Torsdag 12. oktober arrangerte Vegvesenet, viltforvaltningen, brann og redningstjenesten, ambu-
lansen og NAF en større aksjon for å gjøre folk oppmerksom på faren ved viltpåkjørsler, og hva 
du skal gjøre om uhellet er ute.  All trafikk østfra ble i tidsrommet 16-19 denne dagen stoppet, 
og gitt info om viltpåkjørsler
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Nå har vi snart drevet på i 2 år med drosjer i 
Flå. Vi har hatt mye å gjøre i forhold til det vi 
hadde turt å håpe på i oppstartsfasen.

Når man driver sin egen bedrift så er man 
«sin egen herre» og det er jo veldig bra, men 
det kan også være spennende  med tanke på 
arbeidsmengde og resultater. Man må hele 
tiden søke etter nye utfordringer.

Vi har nå fått avtale med Brakar om spesial-
skyss innen skolen. Det vil si kjøring av de elev-
ene som til tider ikke kan kjøre skolebussen pga 
skader ol. Vi hadde håpet på at vi skulle fått 
muligheten til å kjøre en skolerute, men det var 
det ingen mulighet til i denne anbudsperioden. 
Det er skolekjøring som holder liv i de fleste 
drosjene i distriktet vårt, men vi må prøve å 
holde driften i gang uten den type kjøring. Når 
det gjelder spesialskyssen så er det skolen 
som setter det i gang ved behov.

Vi ser også en økning i privatmarkedet. Lokal-
befolkningen er flinke til å bruke oss samt at 
det er en god del hytteeiere og andre, f.eks. 
turgåere, som benytter seg av buss / tog til Flå 
og drar videre med drosje til fjells.

Noe kjøring har vi også for Jakt og Fiskesenteret 
og hotellet i Flå, samt at vi kjører fast tur for 
kommunen til Nesbyen hver morgen.

I den tiden vi har drevet på så er det likevel 
avtalen med Pasientreiser i Vestre Viken som 
står for den største delen av vår omsetning. 
Uten denne kjøringen vil mye av grunnlaget 
for drosje i Flå bli borte, men både legekontor 
og fysioterapeuter er flinke til å benytte oss 
når det er behov, så pr i dag er ikke dette en 
problemstilling heldigvis. Helseekspressen tar 
selvsagt en del av kundegrunnlaget, men når 
det er sagt så har man rett på drosje til møte-
plassen, hvis man ikke kan kjøre dit selv. I de 
tilfellene som man reiser med Helseekspressen, 
betaler man kun èn egenandel, enten i taxien 
eller på bussen, med mindre man har frikort. 
Da betales ingenting.
Til slutt så vil vi takke alle kunder for godt sam-
arbeid og ønske alle en riktig god førjulstid! 
Vi oppfordrer alle til fortsatt å benytte seg av 
drosjene i bygda, enten det er til legen eller til 
fest. Det vil bidra til kunne opprettholde drifta, 
og gi muligheter for å kunne gjøre de investe-
ringene som trengs for å kunne gi et fullverdig 
tilbud til Flås befolkning og besøkende.

Hilsen Inger & Ole-Eilev

Frisk satsing
SEG entreprenør v/Svein Erik Gandrudbakken 
har som en følge av all byggeaktivitet i Flå de 
siste årene ekspandert og investert mye. Den 
siste investeringen er nytt lager og verksted 
på 750 kvm. Anlegget ligger på Gulsvikskogen. 

Vi gratulerer med nytt bygg og ønsker lykke til 
med videre satsing først i Hallingdal  

Tunnelen
Det er fortsatt stor byggeaktivitet på Tunnelen. 
MA-entreprenør er i gang med en firemanns-
bolig på Tunnelen 2, og på den siste tomta på 
Tunnelen 1 settes det opp en tomannsbolig 
med to små enheter. Hvis noen er interessert 
i bolig er det bare å kontakte Endre Storhaug 
på tlf 92253318

Nytt vannverk  
i Gulsvik
Arbeidet med nytt Vannverk i Gulsvik er i gang. 
Totalinvesteringen er på nærmere 5 millioner 
kroner. Dette vil gi godt og sikkert vann for 
innbyggere og næringslivet i Gulsvik. 

Selve brønnen ligger på Kårmo. Det blir lagt 
rør i Krøderen før vannet blir pumpet opp til 
høgdebasseng og vannbehandlingsanlegg 
i samme område som høgdebassenget er i 
dag. Et stort løft for kommunen, men viktig 
for framtidig utvikling i Gulsvik 

Flå Taxi

Ikke alt skal i toalettet…
Kommunen har gjentatte ganger hatt pumpestopp ved en kloakkpumpestasjon i Flå Sentrum. 
Ved to anledninger har dette ført til pumpehavari og vi har vært nødt til å bytte en pumpe. Dette 
koster mye penger som abonnentene må betale gjennom avgiftene. I verste fall kan dette også 
føre til tilbakeslag av kloakk i bygg.

Årsaken til disse kloakkstoppene er tøyfiller, bleier, o.l. Kommunen minner om at tøyfiller,  
våtservietter, tvistdotter, sanitærbind, underbukser, strømpebukser, vaskefiller, Q-tips og lignende 
ikke skal spyles ned i toalettene, men kastes i avfallsdunken.

Tekniske Tjenester
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Mot for dagen
22. februar 1997 ble MOT stiftet. Det er 18 år siden Dag Otto Lauritzen,  
Rune Bratseth, Atle Vårvik og Johan Olav Koss startet MOT.

18 år har MOT sådd verdier og holdninger, og bygd varmere og tryggere  
lokalsamfunn. I disse årene har MOT økt ungdoms innsikt, selvtillit og  
optimisme, og bevisstgjort og styrket motet til mange tusen ungdommer. 

Siden 1997 har MOT-medarbeidere lyttet til 
over 700 000 drømmer og favorittfølelser.
I Norge er det i dag ca. 4 500 lokale medar-
beidere og ildsjeler som driver MOT-arbeidet 
i lokalsamfunnene og sprer positivitet i miljø-
ene sine. 

I dag har 67 000  elever  MOT som program i 
skolen. Og det er 155 lokalsamfunn eller nær-
miljø med MOT. I tillegg kommer Sør-Afrika, 
Thailand, Danmark, Spania og Namibia. 
Og det finnes flere og flere undersøkelser som 
viser at MOT funker. MOT gjør en forskjell. 

Se www.mot.no for mer info og undersøkelser 
som er gjort.

I tillegg gjøres det en mengde MOT-tiltak og 
aktiviteter ut over skoleprogrammene fra 7 til 
10 trinn.  I Flå handler det bl.a.  om revyen, 
MOT til å glede-tdagen, oppmerksomhet til 
konfirmanter, 10 trinn når de går ut av skolen, 
MOT i fritid innenfor idretten og 4H. innlegg 
til blant annet Fløværingen og tilleggaktiviteter 
på KREATIV og skolen. Vi har også store arran-
gementer som MOT sentralt bistår i som f.eks. 
mestringsreisen og MOT turneen.

Har lyst til å dele et innlegg med dere som er 
skrevet i MOT magasinet av Atle Vårvik. Det 
sier veldig mye om hvilken person han er og 
hva MOT er:

Plant gode verdier
Det er viktig med lover og regler, men det kan 
aldri overgå det å bygge kultur og plante gode 
verdier. Da MOT ble startet av Johan Olav Koss, 
Rune Bratseth, Dag Otto Lauritzen og Atle Vår-
vik i 1997 var det for å forsterke et samfunn med 
trygge miljø og bevisste ungdommer. Fokuset 
skulle være på verdier og kulturbygging mer enn 
lover og regler, fordi:

Vi kan ikke lage en lov som forbyr ensomhet og 
usikkerhet, men vi kan skape en kultur som byr 
på mennesker som er robuste, og som gjør andre 
verdifulle.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr misunnelse, 
men vi kan skape en kultur som byr på men-
nesker som unner og beundrer.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr likegyldighet, 
men vi kan skape en kultur som byr på mennes-
ker som er engasjert og brenner for noe.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr at mennesker 
smiler til folk de ikke kan fordra og lyver få ofte 
som mulig, men vi kan skape en kultur som byr 
på mennesker som er oppriktige.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr hat, men vi 
kan skape en kultur som byr på mennesker som 
viser kjærlighet og varme.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr falsk glede, 
men vi kan skape en kultur som byr på men-
nesker som lytter til sine drømmer og sitt hjerte.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr bitterhet og 
hevn, men vi kan skape en kultur som byr på 
mennesker som tilgir.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr grådighet, men 
vi kan skape en kultur som byr på mennesker 
som er rause.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr egoisme, men 
vi kan skape en kultur som byr på mennesker 
som viser hensyn og omtanke.
Vi kan ikke lage en lov som forbyr materialisme 
og overforbruk, men vi kan skape en kultur som 
byr på mennesker som er fornøyde med de enkle 
tingene, og at de ikke trenger mer enn NOK…..

Vi kan ikke lage en lov som forbyr det å være 
hovmodig og blasert, men vi kan skape en kultur 
som byr på mennesker som er takknemlige og 
verdsetter også de små tingene. 

Vi kan ikke lage en lov som forbyr det overfla-
diske og kosmetiske operasjoner for å få en litt 
bedre fasade, men vi kan skape en kultur som byr 
på mennesker som er naturlige og som aksepte-
rer seg selv og sine skavanker.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr det å være 
tung og dyster, men vi kan skape en kultur som 
byr på mennesker som viser sin lyse og lekne side 
nokså ofte.

Vi kan ikke lage en lov som forbyr å ta tankeløse 
valg, men vi kan skape en kultur som byr på 
mennesker som tar egne og bevisste valg.
Vi kan ikke lage en lov som forbyr feighet, men 
vi kan skape en kultur som på mennesker som 
viser MOT.

Og:..  ”HUSK: Vit at hver morgen når du våkner 
har du to muligheter: du kan velge å være i dårlig 
humør, eller du kan velge å være i godt humør. 
Velg å være i godt humør. Hver gang noe skjer, 
kan du velge å være et offer og synes synd på 
deg selv, eller du kan velge å være en gutser og 
lære av det som skjedde. Velg å lære av det som 
skjedde.
Stol på deg selv, vis glede og gi kjærlighet!     
Ønsker alle en trivelig jul og alt godt i det nye 
året. Måtte året bringe drømmer som går i opp-
fyllelse, masse gleder og et samfunn som bry seg 
mere om eller med. 

Hilsen fra 
MOT teamet i Flå

Bildet er tatt på ildsjel-samlingen til MOT i september. Edvard Befring har vært et stort forbilde og støttespiller for MOT.
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Årets skolering av ungdom med MOT ble 
arrangert i Flå. Startet i Thonhallen, videre til 
hotellet, og avsluttet i kommunestyresalen i 
Flå Veksthus dagen etter. 

26 elever fra Hol, Ål, Gol, Nes og Flå var pluk-
ket ut til årets skolering. Det er 9. klassinger 
som skriver en søknad til skolens MOT-infor-
matører om å bli Ungdom med MOT. De som 
søker blir invitert på intervju, og blir ut ifra 
dette plukket ut til å være UMM og bli med 
på skolering.

Ca 8 MOT informatører bisto i skoleringen og 
var tilstede under samlingen sammen med 
sine ungdommer.  Det var Flå med hjelp fra 
Nes som også i år hadde ansvar for samlingen. 

Informatører fra alle kommunene fungerte 
som kursholdere. Thon Hotel Bjørneparken 
sørget for hyggelige priser på middag og gode 
senger. Thonhallen og Flå Veksthuset bidro til 
gode rammer på kursdagene. Vi vil også takke 
pensjonistdamene Gunvor Moen og Ester 
Gaptjern som stilte frivillig opp for å lage mat, 
servere lunsj, mellommat til oss både torsdag 
og fredag. Vil også takke HallingEventYr for 
bruk av boblefotballen i Thonhallen torsdag 
kveld, og gode hjelp av Åse Wee og signalbæ-
rer Agnes Seterstøen. Boblefotballen var i følge 
ungdommene terningkast 7 - Dette var gøy.  
Tusen takk til alle som bidro til at vi kan være 
stolte over et vellykket arrangement på Flå. 

MOT er en flott organisasjon, som man kan 
være stolt over å samarbeide med og være en 
del av.  VI fikk besøk av Martin Andersen Gott 
sammen med politistudent Sondre.  Martin 
jobber som koordinator i politiet for forebyg-
gende arbeid i Hallingdal. Tema som trusler, 
muligheter, konsekvenser, erfaringer, verdier, 
holdninger og viktigheten med  rollemodeller. 
Og hvor viktig det er med gode rollemodeller 
og det å stille opp for hverandre. Veldig inter-
essant og lærerikt, og mange ord til ettertanke. 
Foredrag som engasjerte oss alle.

Fredagen var flere av  MOT-teamet i Hallingdal 
samlet. Både MOT-koordinatorer, MOT-ledere, 
MOT-informatører, signalbærer, ordførere og 
rådmenn, og ikke minst ungdommen som i 
år ble skolert. 

Vi hadde samtidig samling for UMM som 
ble skolert i fjor.  Alle UMM ble presentert 
for hverandre. Det er flott gjeng med UMM vi 
har i Hallingdal. Fredagen hadde vi idedugnad 
på miljøtiltak i lokalsamfunnet, og jobbet kom-
munevis med dette. Alle kommuner hadde fine 

Ungdom Med Mot (UMM), skolering 
for Hallingdal i Flå 5-6. november
Årets skolering av ungdom med MOT ble arrangert i Flå. Startet i Thonhallen, 
videre til hotellet, og avsluttet i kommunestyresalen i Flå Veksthus dagen etter.
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presentasjoner i etterkant. Vi vil nok se mer 
til MOT i lokalsamfunnet etter dette, det er 
mange gode ideer som blir satt ut i live.  Sko-
leringen av Ungdom Med MOT i fellesskap 
er et stort høydepunkt for MOT i Hallingdal.  
Ungdom med MOT er positive rollemodeller i 
ungdomsmiljøet, og er med på å skape trygge 
oppvekstmiljø. Gjennom bevisstgjøring på 
egne verdier og valg, skal Ungdom med MOT 
gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry 
seg og si nei. Ungdom med MOT skal bidra til 
å styrde oppvekstmiljøet i positiv retning både 
på skolen og i fritiden. I tillegg skal Ungdom 
med MOT besøke alle kommunens 7. klas-
singer på barneskolen og trygge overgangen 
fra barneskole til ungdomsskole. Signalbærere 
som også har blitt nevnt, er Ungdom med 
MOT som har vært på lederutvikling på MOT 
camp. 

Det var en flott gjeng med ungdommer disse 
to dagene i Flå.  De er modige, flinke og 
svært reflekterte. Vi i MOT er stolte over å 
sende disse ungdommene ut i ungdomsmiljø-
ene og til besøk i 7. klasse på barneskolene. 

Ungdommene gav mye av selv på denne 
samlingen, og fortsetter de slik, blir det supre 
forbilder for kommunene i Hallingdal.

Alle ungdommene, ledere, MOT i Hallingdal 
sørget for en inspirerende og artig samling!! 
Og til dere ungdommer: Lykke til som UMM! 
Gleder oss til å se dere i aktivitet! Og til dere 
signalbærere og MOT ledelse, fortsett det 
gode arbeidet med forankring og ikke minst 
det å spre glede, engasjement og kunnskap 
i deres lokalsamfunn. MOT er viktig i hver-
dagen, både for oss voksne og ungdommen. 
Til alle dere lesere: Alle barn, ungdom og 
voksne har godt av å få en porsjon ”MOT” 
med seg på veien.  Det gjør oss alle til gode 
medmennesker. Husk at ingen kan hjelpe alle, 
men alle kan hjelpe noen.

Vil med dette benytte anledningen til å ønske 
alle en riktig god jul og alt godt for 2016.

Martha Kristin Gaptjern
MOT-koordinator/MOT-informatør  

i Flå kommune

Gla’koret
«Gla’koret» har øving i klubblokalet i Thonhal-
len TORSDAGER fra kl 1730-1830. Åpent for 
alle. Jeanett Holmen Støa, Emilie Støa Gan-
drud,  Andrine Støa Gandrud og Charlotte 
Nyhus er med og bidrar i korarbeidet. Mari-
anne Gandrud Skinnes kommer også til å være 
med innimellom. Vi ønsker å synge mest mulig 
variert som kan tilpasses flere aldersgrupper. 
Ingen øvre eller nedre aldersgrense for å være 
med her. KOR ER GØY!

MOT Flå informerer: 

Med god pengestøtte fra Skue Sparebank, inn-
sats av ungdommer/billettinntekter på revy, 
og ikke minst god hjelp av gutta på teknisk i 
Flå kommune og URSUS, står det nå et nytt 
og fint biljardbord i Thonhallen. 

Biljardbordet har myntinnkast, og kan derfor 
benyttes daglig, mot å putte på kr 10 pr spill.
Dette er fantastisk. Tusen takk til dere alle!! 
Dette er MOT til å bry seg! Og for alle som 
bruker det, MOT til å leve. 

I tillegg har klubben aktiviteter som bordten-
nisbord, airhockey og fotballspill. Disse står 
også tilgjengelig daglig.  Dette forutsetter at 
alle rydder etter seg, og ikke minst tar ansvar 
for at alt er i like god stand til enhver tid

Thonhallen er jo en hyggelig møteplass for 
oss alle!!

Med ønske fra ungdommer og brukere av 
ungdomsklubben, har vi nå endret dag for 
ungdomsklubben. Torsdag blir nå fast dag for 
ungdomsklubben i klubbklokalet i Thonhallen. 
Det kan skje endringer i enkelte uker pga andre 
arrangementer o.l. Dette blir det opplyst om 
på skolen og på Facebooksiden til KREATIV. 

Ungdomsklubben har en Facebookside for 
foreldre og ungdom som heter KREATIV. Det 
er fint om dere som ikke er medlemmer fra 
før, blir det. Der legges det kontinuerlig ut 

endringer og nyheter på ting som skjer.  
Klubben er åpen for ungdom fra 7. trinn.

Åpningstiden er nå: 1830-2100 og koster kr 20 
pr gang. Dette er penger som går til materiell 
i klubbtiden, så indirekte tilbake til brukerne. 

Jobber også med å få igang klubbkvelder på 
fredager. En liten runde å gå før dette er på 
plass, men et viktig tilbud pga. rusfritt helge-
tilbud til ungdommene våre. 

Har dere spørsmål om koret,  
klubben eller MOT generelt, så ta kontakt 
med meg på mobil  95838312 eller mail  
martha.gaptjern@flaa.kommune.no

Nytt biljardbord i Thonhallen

Åpningstid klubben Kreativ
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• Å
RSKAVALKADE •2015

IS Rv 7 som helårsvei

Åpning av Flå Veksthus

Amund Granli mottar Gullskoen 2014 
på vegne av Vassfardansen.

Gjeddefiske

17. mai

Håndballjenter
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Tour of Norway

Tour of Norway

Vassfardagen

MOT-turneen

Krigsminne 1940

Nytt bibliotek
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Informasjon fra Flåheimen

Viktor Gandrud utdanner 
seg til helsefagarbeider og 
skal ha lærlingeplass på   
Flåheimen.

Lena Grøslandsbråten  
utdanner seg til helsefagar-
beider og har praksisplass 
på Flåheimen.

Maria Madalena Da Silva 
utdanner seg til helsefag-
arbeider og er lærling på 
Flåheimen.

Ann Kristin Knudsen besto 
prøven som helsefagarbeider 
i mai 2015.

Er det noen som har litt ledig tid og  
ønsker å være til glede og nytte for andre?
Vi trenger støttekontakter til både barn og voksne.
Er du interessert, så kontakt Kari Rapp tlf. 97153351, 
eller Bente Tollefsen tlf. 32053657.

VI HAR TO NYE SYKEPLEIERE PÅ FLÅHEIMEN:

Kirsti Amlie Ekeren 90% fast 
stilling i pleie og omsorg

Unni Britt Aasen 100%  
vikariat i pleie og omsorg. Vedsalg

Lavterskelprosjektet i rus og  
psykisk helse har ved til salgs.

60 l sekk bjørkeved        kr 70,-
60 l sekk blandingsved  kr 50,-
 
Ta kontakt med Anita på tlf 95 98 09 24, 
mandager/onsdager/fredager

Eldrefest
Årets eldrefest ble tradisjonen tro arrangert 
på Jakt og Fiskesenteret. Det var også i år stor 
deltagelse. 

Kjell Sævre fortalte fra et langt liv som frivillig 
i Flå Røde Kors hjelpekorps. Det var sang og 
musikk av staben i Frelsesarmeen. 

10. klasse ved Flå skole sto som vanlig for ser-
vering og pynting. Dette ble en trivelig kveld i 
hyggelige omgivelser.

En stor takk til alle gjester som kom og en 
stor takk til alle som driver dugnad slik at 
vi kan holde på denne viktige og hyggelige  
tradisjonen.

Trim - Flå  
pensjonist- 
forening
Flå pensjonistforening  
har trim i Thonhallen

Mandager kl 11.00-12.00 (URSUS)
Onsdager kl 11.00-12.30 (hovedhallen)

Kontakt:
Amund Gunnar Viskop
Tlf.: 95 49 24 49

Seniordans starter 
torsdag den 7. januar 
2016 kl 14.00. Vi hol-
der til i musikkrom-
met på Flå skole. 
VELKOMMEN! 

Flå husflidslag har jevnlig arrange-
menter som er åpne for alle som 
deler våre interesser. 

De neste datoene er:
9/12 Julemøte/strikkekafé  
 med nålefilting av hjerter
14/1 Strikkekafé 
11/2 Strikkekafé
25/2 Årsmøte

Alle velkommen!
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Etter en del samtaler mellom Flå kommune 
og styret for menighetshuset, ble det i vår 
bestemt at Flå kommune kjøper menighets-
huset av foreningene som har stått som eiere. 
Kjøpesummen ble satt til kr 1. Det ble samtidig 
inngått en avtale om at lokalene som i dag er 
menighetshus også i framtida skal benyttes 
av kristelige foreninger i Flå.

Som en stor overraskelse fikk Flå kommune 
overrakt 153 000 kr fra styret i menighetshuset. 
Pengene skal benyttes til maling og evt. annet 
vedlikehold.

Vi har stor tro på at den nye løsningen med 
kommunen som eier av menighetshuset skal 
bidra til at huset også i framtida skal være til 
glede og nytte for innbyggerne. 

En stor takk til Kjellaug Hilde og de andre 
damene som i mange år har stått for drifta. 

Menighetshuset

Nytt fra Flå  menighet

Flå Menighet/Flå kirke er på facebook. Der er 
det bare å gå inn å finne gruppen Flå Sokn/
menighet/Kirke. Her prøver vi å legge inn 
det som skjer.  

Vi jobber fortsatt med nettsiden. Den er 
oppe og går, men er litt tynn i innhold enda, 
da alt slik arbeid tar tid.  Kanskje noen har 
lyst til å være med å bidra med innholdet 
ved  å sende inn hyggelige artikler, histo-
rier, bilder o.l. Vi tar imot med takk på mail:  
flaakirke@flaa.kommune.no.

En stor takk til Helbjørg Hilde som har gitt 
en pengegave til Flå kirke til reparasjon av 
gjerdet. Vi er svært takknemlig for bidraget. 
Det varmer våre hjerter.

Dette gjelder også stoff til Fløværingen og 
kirken sine sider der.

Når det gjelder Fløværingen, så tar vi selv-
følgelig imot både tips og stoff til innholdet. 
Ønsker blant annet å ha en spalte som heter 
«Ord for dagen». Her er det fint å få innspill 
fra dere i menigheten. 

Det har vært kirkevalg siden sist, og vi ønsker 
nytt menighetsråd lykke til med arbeidet. 
Gleder oss til å samarbeide med dere alle. 
Vil samtidig benytte anledningen til å takke 
for innsatsen til det gamle rådet. 

Vi har den siste tiden jobbet med Bispevisitas 
som gjennomføres nå i 2015.  Gleder oss til 
å skrive om Bispevisitasen i neste utgave. 

Vi er et lokalt team/stab, som ønsker å være 
med og bidra til et levende og varmt kirke-
samfunn i Flå. Kirkerommet er et fantastisk 
konsertlokale, som vi kan og bør benytte 
oss mer av. Kom gjerne med innspill her 
også. Og når det først skjer noe, så er vi helt 
avhengig av at lokalsamfunnet møter opp 
og deler øyeblikkene med oss. Terje Eklund 
er prestevikar hos oss, men skal ha permi-
sjon i desember og januar. Dere vil da treffe 
Kjell Bjørka, som blir prest hos oss disse 
månedene i sammen med Bente Hellstrøm 
Nyseth. Kjell Bjørka har jobbet hos oss tid-
ligere, og vi ønsker ham velkommen tilbake 
til tjeneste i Flå. 

Da håper vi på en god og fin førjulstid. Vi 
ønsker mange gode og konstruktive  innspill 
fra menigheten i 2016.  

Ønsker alle en riktig god jul og alt godt for 
det nye året!

Og husk: Fordøm ikke alt du ser, tro ikke alt 
du hører, si ikke alt du vet. Bry deg om og 
ikke med. Ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen
Flå Kirkekontor

Martha Kristin Gaptjern
Kirkeverge 

Info fra kirkekontoret
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Juleaften i Flå kirke
Gudstjenesten juleaften vil også 
være fylt med kjente kjære julesanger 
og innslag fra lokale utøvere som 
bl.a. Nina Røkkum.

Økning i  
festeavgift
Festeavgiften for feste av grav er nå økt 
fra 150 kr pr år pr grav til kr 170.  Dette ble 
vedtatt i kommunestyret i høst. Det blir 
sendt ut brev om fornyelse av fester i løpet 
av året. Dette gjelder kun de gravene som 
forfaller i 2015. 

Julesangkveld
Søndag den 20. desember kl. 17.00 invi-
teres til julesangkveld i Flå Kirke. Målet 
vårt er at vi skal en trivelig stund med 
kjente og kjære julesanger.

I tillegg vil Gla’koret sammen med bl.a. 
Jeanett Holmen Støa og Celine Espeland 
Roa synge. MØT opp og SYNG med oss!

Vi gleder oss til en hyggelig førjulskveld i 
kirken sammen med nettopp deg!

Etter Jesu fødsel skal det være husrom for 
alle! Som om englene tegnet med lysende 
skrift på himmelen: Gjestfriheten er kommet 
til jord. Det handler om gjestfrihet som en 
udiskutabel menneskelig verdi. Det handler 
om frihet for gjesten til å være menneske. I 
Hebreerbrevet får vi utfordringen i klartekst: 
”Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten 
har noen, uten å vite det, hatt engler som 
gjester”. Peter sier det kortere og svært 
tydelig: ”Vær gjestfrie mot hverandre uten 
å klage”. Og når Jesus skal forklare hva som 
betyr noe i livet, roser han de som tar imot 
de fremmede: ”J eg var fremmed og dere tok 
imot meg”. Dette sa han som selv opplevde 
å ikke bli tatt imot som lite barn i en familie 
på flukt: « Han kom til sine egne, men hans 
egne tok ikke imot ham». Gjestfrihet er et 
stort ord som altfor ofte får et lite innhold. 
«Sånn kan det ikke verra!» 

Året 2015 vært en stor utfordring til vår del 
av verden. Anført av Tysklands leder Angela 
Merkel, er det tegn til en ny gjestfrihet hvor vi 
slutter å telle antall flyktninger, men isteden 
takker for livet og tror at der det er hjerterom 
er det også husrom. Dypest sett er vi alle 
flyktninger i verden, gjester som er avhengige 
av andre menneskers godhet og evne til å 
inkludere i et fellesskap. Derfor er gjestfri-
het verdens håp. Vi blir sterke av å elske og 
svake av å forakte og neglisjere. Vi blir sterke 
av å være gjestfrie, og svake av å være sner-
pete, kalde og avmålte. Bildet «gjestebud» 
av Liv Benedicte Nielsen som illustrerer 

denne julebetraktningen sprenger da også 
aldeles rammen for våre tanker om felles-
skap og hvor mange vi syns vi har plass til 
rundt bordet. Her er ikke bare 12 menn, men 
mer enn 30 mennesker; unge, gamle, kvinner 
og menn, og det bugner av gode gaver i et 
fargerikt fellesskap. Noe flottere bilde på hva 
Jesu Jul er, kan vi knapt tenke oss.

Adventstiden er ikke de lystige hjerters høy-
tid, men tiden for lysets komme og lysets 
kraft. Bak det grønne og glitrende kan det 
være kaldt og guffent. Bak det grønne og 
glitrende kan det være taust og utrygt med 
skjulte tragedier for store og små. Julen er 
Guds håndtrykk til oss, ikke med løfte om 
fravær av sorger, men om nærvær i alt. Han 
tilbyr frihet til sine gjester. «I min fars hus 
er det mange rom», sa Jesus. «Var det ikke 
slik, hadde jeg sagt dere det». Ferdig snakka! 

Advent og jul er tiden da vi feirer den minste 
som kom til verden med den største kraften. 
600 år før Jesu komme fikk de sin adventshil-
sen fra profeten Jesaja: ”Det folk som vandrer 
i mørket får se et stort lys; over dem som bor 
i skyggelandet stråler lyset fram. For et barn 
er oss født, en sønn er oss gitt». Denne julen 
har vi en sjelden anledning til å vise at Jesus 
har vokst ut av krybben og inn i våre hjerter. 
Evangeliet er i en sum gjestfrihet. Fra å møte 
andre som fiende, kan vi bli noens frende og 
vise at det igjen er blitt plass i «herberge». 
Sånn skal det verra! Velsignet jul!

Jul, gjestfrihetens høytid
Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl

«Det var ikke rom for dem i herber-
get», leste jeg julaften i Åmot kirke,  
og ble avbrutt av en guttepjokk :  
« Sånn kan det ikke verra!». 
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50-års konfirmanter  
i Flå kirke
Sender over et bilde av 50.års-konfirman-
tene i Flå Kirke 30. august 2015 til bruk i 
Fløværingen!

Damer fra venstre: Synnøve Holtet, Grete 
Tollefsen, Torill Ingebjørg Tollefsrud, Ingrid 
Sæterstøen, Marit Oddlaug Pedersen, Ruth 
Ingeborg Myrvad, Magnhild Sætra.

Menn fra venstre: Eilert Olsen, Kolbjørn 
Berg, Arvid Nymoen, Oddvar Plassen.
Prest: Terje Eklund.

Mvh, Karin Reiersgård

Ny graver
I forbindelse med at vi skilte lag med Nes, 
ble det behov for å skaffe en del eget utstyr til 
kirkegården. Bl.a. ny graver. Vår nye kirkegårds-
arbeider Per Arne Martinsen er svært fornøyd 
med den nye graveren. Og vi er svært fornøyd 
med at kommunen bevilget penger til å kjøpe 
denne. Vi her heldige som bor i en kommune 
der både velvilligheten og forståelsen for kir-
ken er så stor. Takk til Flå kommune.

Per Arne foran den nye gravern.

Resultater fra kirkevalget i Flå
I Flå ble det avgitt 314 stemmer. Et fremmøte på 41 % på valg av  
Menighetsråd. Og et fremmøte på 30 % på Bispedømmerådsvalget.  
Vi er svært fornøyd med  valgdeltagelsen. 

Slik ble resultatet:

Faste Medlemmer:
1. Ragne Elisabeth Sevre, Kontormedarb. 437 stemmer
2. Ole Eilev Seterstøen, Drosjeeier 395 stemmer
3. Anette Heiplass, Sykepleier 387 stemmer
4. Britt Stillingen, Pensjonist 362 stemmer
5. Anne Dorthea Haugen Aavestrud, Regnskapsmedarb. 358 stemmer
6. Merete Elisabeth Høntorp Gandrud, Jordmor 349 stemmer

Disse utg jør det nye menighetsrådet  i Flå. 

Varamedlem:
1. Tone Borkamo,  pensjonist 349 stemmer
2. Liv Unni Røed, Pensjonist 344 stemmer
3. Per Kristian Aas, pensjonist 342 stemmer
4. Dan Kenneth Gigernes, butikkmedar. 334 stemmer
5. Caroline Bjørkevik 315 stemmer

Det nye menighetsrådet tiltrer November 2015

Flå 16/9-2015
Martha Kristin Gaptjern

Kirkeverge



Trosopplæringstiltak siden sist

Barn som følger spent med på fortellingen.

Høsttakkefest og  
utdeling av 4-års bok

Høsttakkefest og utdeling av bok til 4-årin-
gene foregikk  søndag den  11.oktober i Flå 
kirke. Mange barn møtte spent opp. Alltid 
spennende for barn å være i fokus og bli 
satt litt stas på. Kirken var pyntet fint med 
høstens gaver, og vi var også denne søn-
dagen så heldige at det var dåp i Flå kirke. 
En fin gudstjeneste som viste skapelsen på 
flere måter.

Jeg får lovsynge ditt navn» - LysVåken deltakere, 
5-åringer og andre barn i glad sang sammen 

med trosopplærer Gerd Eli Berge.Lys våken og fjellets dag

5.- 6.september var det LysVåken  med over-
natting i Nes Fjellkirke for 10-åringene og til 
Fjellets dag på søndagen var det 5-åringene 
som fikk en spesiell invitasjon. Dette er et 
tiltak som er felles for Flå og Nes. 

Flåkk-klubben på Menighetshuset for barn 
3 – 10 år har neste samling i jan. For datoer 
følg med på kirkas nettside og facebook. Vi 
håper flere barn vil benytte seg av dette til-
budet, slik at vi kan fortsette utover i 2016. 
I høst har det av ulike grunner vært få barn 
som har vært med.

Småbarnstreff på Menighetshuset for barn 
0 – 3 år fortsetter også neste år. Dato blir 
lagt ut på nettsiden og facebook.

Første familiegudstjeneste i 2016 er sønd. 
14.februar. Da er det 2 - og 3-åringer (født 

2014 og 2013) og 3. og 4.trinn (født 2006 
og 2007) som får en spesiell invitasjon til 
Dåpslysmarkering og Fargerik fastelavns-
feiring.

Trosopplæringsgruppa består av:
Kaja Gandrud, Reidun Marie Reiersgård, 
Merete Hansen og Illona Kliknaite. 

Gerd Eli Berge er trosopplærer i Flå menig-
het, og jobber for å få til gode og fine tiltak 
sammen med denne gruppa. Har dere 
ønsker og tips, så er vi selvfølgelig åpne 
for forslag og tilbakemeldinger.

Bli med på trosopplæringstiltakene i 2016
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Søndag 22.11
11.00 Nes kirke
 Gudstjeneste bispevisitas for Hallingdal

Søndag 29.11
11.00 Geilo kulturkyrkje
 Gudstjeneste bispevisitas for Hallingdal
18.00 Flå kirke
 Lysmesse
 Pepperkaker + gløgg
 Offer: Konfirmantarbeidet

Søndag 20.12
17.00 Flå kirke
 Julesangkveld

Mandag 22.12
11.00 Flåheimen
 Nattverdgudstjeneste

Onsdag 24.12
1100 Flåheimen
1500 Flå kirke
 Offer: Menighetsarbeidet

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

Søndag 3. januar Kristi åpenbaringsdag
11.00 Nes kirke/Nes kapell
 Bente Hellstrøm Nyseth 
 Ofring

Søndag 10. januar 2.s.i åpenbaringstiden
11.00 Flå kirke
 Kjell Bjørka 
 Ofring 

Søndag 24. januar Såmannssøndag
11.00 Nes kirke
 Bente Hellstrøm Nyseth
 Ofring 

Søndag 31.januar Kristi forklarelsesdag
11.00 Flå kirke
 Kjell Bjørka
 Ofring 

Søndag 7. februar Fastelavenssøndag 
11.00 Nes kirke
 Bente Hellstrøm Nyseth
 Gerd Eli Berge
 Familiegudstjeneste
 «Fargerik kirke»
 Dåpslyssamling
 Kirkekaffe
  Ofring

Søndag 14. februar 1. s.i fastetiden
11.00 Flå kirke
 Terje Eklund
 Gerd Eli Berge
 Familiegudstjeneste 
 Dåpslyssamling
 Kirkekaffe  
 Ofring

Søndag 21. februar 2.s.i fastetiden-
11.00 Nes kirke
 Bente Hellstrøm Nyseth
 «Messe for alle sanser»  
 Ofring

Søndag 28. februar 3.s.i fastetiden 
11.00 Flå kirke
 Bente Hellstrøm Nyseth
 Ofring 

Søndag 6. mars 4.s.i fastetiden
11.00 Nes kirke
 Terje Eklund 
 Ofring til 

DØPTE
September:
Amund Kittilsviken
Halgrim Gaptjern Sønsteby
Molly Erlea Østdahl
Oktober:
Selma Larsson Storhaug
November:
Stella Doreen Gaptjern

DØDE
November:
Gudrun Johanne Endrerud, 1943

Vi går i kirken

Utdeling av tjenestebrev
Marianne Skinnes og Martha Kristin Gaptjern 
mottok tjenestebrev fra biskopen i forbindelse 
med ansettelse i Flå menighet. Per Arne Mar-
tinsen ble tildelt tjenestebevis, men var ikke 
tilstede i gudstjenesten.

Konfirmantene her sammen med Marianne og  prest Terje Eklund.

Utdeling av tjenestebrev 
fra Biskopen til de nytil-

satte i Flå menighet.

Konfirmantpresentasjon
Søndag den 13. september var det presentasjon av konfirmantene våre.
Organist Marianne Gandrud Skinnes og Bente Hellstrøm Nyseth har ansvaret for konfirmantene 
i Flå og Nes i fellesskap. Marianne har undervisningen i Flå og det administrative for Flå og 
Nes. Bente har undervisningen i Nes. Bente og Marianne samarbeider godt, og det er en flott 
konfirmantgjeng. Det blir fine dager for alle sammen.  Konfirmasjonen i Flå er 8. mai 2016.
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Bor det en gründer i deg? Har du en ide?

Dette er et helt uformelt møte og vi vil skape 
en møteplass for alle potensielle og eksiste-
rende gründere. Luft ideene din med andre, 
bli inspirert eller kom med gode råd. Vi ønsker 
å skape et sted hvor man kan være kreativ og 
diskutere sine ideer, utfordringer, muligheter 
og drømmer.  Det er ofte ikke så lett å komme 
i gang og man trenger kanskje å diskutere med 
andre for å tørre å gå videre med dette.

Ikke være redd for at andre vil stjele din ide, 
tenk heller at du kan være til inspirasjon for 
andre som også går og tenker på å starte noe. 
Vi må gjøre hverandre gode 
og spille på de mulighetene 
vi har i den fine bygda vår. 
Mulighetene er mange og 
vi trenger kreative folk med 
pågangsmot og arbeidslyst.

Flå trenger enda flere tilbud 
og aktiviteter til alle som 
stopper her. Bakeri, mikro-
bryggeri, birøkting, over-
nattingsplasser, elvesafari, 
rideleir, villmarkscamper og 
masse mer. 

Mange undersøkelser viser at 
lokal matproduksjon er svært 
etterspurt og er det noe vi 
har nok av her i bygda så er 
det plass til å dyrke og produsere. Om du ikke 
ønsker å produsere mat, kanskje gården din 
kan brukes til andre ting? Det hadde jo vært 
kult om Flå fikk sin egen baker, sitt eget mikro-
bryggeri eller en lokal birøkter, hadde det ikke?

Hallingeventyr er et resultat av to modige  
jenter med pågangsmot og arbeidslyst, vi 
trenger flere slike her på Flå!
Møt opp, ta en kaffe og en prat. Kanskje du 
ikke kommer til å starte med noe, men kanskje 
du får naboen din til å gjøre det! 

Og skulle du ikke få mulighet til å bli med 
er du mer enn hjertelig velkommen til oss i 
Veksthuset. 

TID OG STED
Annenhver tirsdag fra klokken 08.30 – 10.00 
fra 8. desember. Kafeen på Thon Hotel  
Bjørneparken.

Vi jobber for fullt med å 
planlegge 2016 og håper 
på enda flere og enda 
større arrangementer enn 
i 2015. Kanskje kommer vi 
til å pusse støv at tidligere 
suksesser også… 
Har du noen ideer eller 
synspunkter setter vi stor 
pris på å høre om det. 
Send gjerne en mail eller 
stikk innom på Vekst-
huset. Vi kan friste med 
god kaffe og alle som tar 
turen innom får med seg 
en T-skjorte hjem igjen.

Med vennlig hilsen
Simen Hagberg
Tlf: 900 34 954

Epost: simen@flavekst.no

Gründercafe!


