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Ildsjeler

Odd-Egil Stavn, Rådmann

Ildsjeler finnes det mange av i Flå, i lag og foreninger og ellers i samfunnet. Uten ildsjelene
ville vi hatt et helt annet samfunn enn det vi
har i dag. I denne Fløværingen har vi laget
en reportasje om to av ildsjelene: Ole Arnfinn
Opsahl og Kolbjørn Berg. Begge sitter i styret
i Flå skytterlag og de har årlig lagt ned flere
hundre dugnadstimer for å holde skytebaneanlegget ved like, samt utvikle anlegget videre.
Dette til glede for de over 130 medlemmene
i laget, men også, og ikke minst, for Jakt- og
Fiskesenteret i Flå som bruker anlegget mye
i sin kursvirksomhet. Uten det flotte skytebaneanlegget ville nok ikke Jakt- og Fiskesenteret
vært på Flå i dag, og da heller ikke de arbeidsplassene som er der.

Det er mange Flåværinger som har vært med
på dugnader på skytebaneanlegget, men akkurat nå er det Ole Arnfinn og Kolbjørn som er
ildsjelene som går i bresjen. Heldigvis er det
slik at mange stiller opp på dugnad når det
trengs, det er også helt avgjørende. Jeg vil
takke alle ildsjeler i Flå for den jobben de gjør.
Jeg vil også takke de som stiller opp på dugnad. Den jobben som gjøres er som sagt helt
avgjørende for mange av de tilbud vi har som
innbyggere i kommunen.
Med ønske om en riktig god sommer!

Odd-Egil Stavn
Rådmann
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Gigantomani
Jeg var i mai så heldig å få anledning til å delta
på Hallingskog sin tur til Syd Tirol. Det var fire
dager med tettpakket skogfaglig program, der
tema var alt fra sagbruk og hogst til forvaltning
av naturreservater, verneskog og tilrettelegging
for turisme. I Syd Tirol produseres det store
mengder frukt i tillegg til druer som brukes
til vinproduksjon. I de bratte alpeliene er det
gress og husdyrhold, ofte kombinert med
hotelldrift i liten skala.

Tor Egil Buøen, Ordfører

med sentralisering, fjerning av demokrati og
innføring av byråkrati.

Det største sagbruket i regionen forbruker ca
1 mill kbm i året. Til sammenligning forbruker
Norges største sagbruk, Soknabruket 350 000
kbm. På vår kjøretur gjennom området så vi
mange små sagbruk og mange lokale varme
sentraler der flis var hoved-energikilden. En
dag kjørte vi 45 km med buss og på denne
strekningen var det 4 sagbruk. Årsforbruket
var ca 7000 kbm/bruk. Prisen på sagtømmer
er omtrent 1000 kr pr kbm mot 500 kr/kbm
i Norge. Prisen på ferdig trelast er også det
dobbelte i Syd Tirol sammenlignet med Norge.
For å si det enkelt, her er det noen som klarer
å utnytte smådriftsfordelene sine.

Vi ser også konturene av en politireform som
sikkert gjør det hyggelig å jobbe i politiet, men
som slik jeg ser det neppe gir hjelp eller innsats der det trengs når det trengs.
Skatteetaten jobber videre med sentraliseringen. Vi kan stille spørsmålet? Har vi en bedre
skatteetat i dag med Hallingdal samlet på Gol
enn vi hadde før da vi hadde et skattekontor
i hver kommune. Blir det bedre når alt blir
samlet i Drammen eller Tønsberg?
For de av oss som ønsker et land med levende
bygder er oppgave nummer en å stå i mot
Gigantomanene og sentralisererne. Det er
ingen sammenheng mellom størrelse og
robusthet, eller store fagmiljøer og kvaliteten
på arbeidet som blir utført.

De fleste av oss husker tilbake på tiden rundt
årtusenskiftet, da skogbrukets flaggskip Norske Skog hadde satt seg som mål å bli verdens
største avispapirprodusent. Den gangen var
aksjekursen 250 kr, i dag er den 3 kr. Borregaard har hatt en annen strategi, de har satset
på å være ledende på nisjeprodukt. Det har
vist seg å være god butikk de siste åra.
Jeg har skrevet mye om kommunereformen
og skal ikke gjenta dette denne gangen,
men nå er det en regionreform på gang. Det
kan se ut som Buskerud skal velge mellom
sammenslåing med Telemark/Vestfold eller
Akershus/Østfold. Dette er en ny omgang

Det er ikke slik at en dyktig ingeniør er ubrukelig fordi han jobber alene i et lite fagmiljø,
mens 10 ubrukelige som jobber sammen blir
gode fordi de jobber i et stort miljø.
Ønsker alle en god og robust sommer
FLÅ – FØRST I HALLINGDAL
Tor Egil
Ordfører
-3-

Tour of Norway 2016
Lørdag 21. mai var det klart for fjerde etappe av
Tour of Norway, og startskuddet gikk nettopp
fra Flå. Totalt 21 lag med proff-ryttere deltok
og ble presentert på scenen som var satt opp
foran Bjørneparken Kjøpesenter.
Mange møtte opp for å se rytterne, og du
kunne også møte maskoten fra Bjørneparken.
Thon Hotell sto for grilling og delte ut gratis is
til barna. Da rytterne syklet av gårde klokken
13.55 var det mange som sto langs veien og
heiet dem frem.
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1. mai
For å minnes de som kjempet i aprildagene i 1940, de som bidro til motstandskampen under okkupasjonen
1940-45 og også som en markering
og anerkjennelse for alle de som etter
2. verdenskrig har deltatt i fredsbevarende operasjoner, har vi i Flå tradisjon
for å legge ned blomster ved minnesteinen over kampene ved Gulsvik og Flå
i 1940. Blomsternedleggelsen ble i år
foretatt av Lt Mæhlum.

Krokodilleland
Årets nye attraksjon i Bjørneparken, krokodille
land, ble åpnet palmelørdag. Stor stemning
og mange besøkende både denne dagen og i
hele påsken ga en fin ramme rundt dette arrangementet. Et nytt viktig skritt på vegen mot
målet om 150 000 besøkende i året. Vi ønsker
Bjørneparken lykke til med sesongen 2016

TOUR OF KIDS
TIRSDAG 28. JUNI er det
klart for Tour of Norway for
KIDS – Norges største sykkelritt for barn.
Vi gjentar suksessen fra i fjor og håper
mange har lyst til å være med å sykle i
år også. Rittet er åpent for alle mellom
0 og 14 år. Alle som deltar får premie,
og det loddes også ut sykkeltrøyer og
en flunkende ny sykkel fra Nakamura.
I tillegg får alle deltakende barn gratis
inngang i Bjørneparken. Starten går
klokken 14.00, oppmøte 13.00 for
registrering. Se www.tourkids.no for
info og påmelding.
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-7-

17. mai i Flå
Korpsmusikk i 17. mai-toget
Endelig toner fra vårt eget korps!

Vi oppfordrer alle som har spilt i korps tidligere om å ta kontakt hvis dere fikk lyst til å ta
opp igjen spillingen. Alle som var med 17. mai
er i alle fall enige i at KORPS ER GØY!!
Korpset har etter 17. mai følgende oppdrag:
Festspillfrokost på Nes sammen med korpset
på Nes 4. juni og sommerkonsert på Flå skole
8. juni. Korpsstevne i Kragerø 17. -19- juni.
Vi har også hatt loddsalg på senteret 22. april:
Tusen takk til alle som kjøpte lodd og støttet
oss – det setter vi stor pris på!

Vi er kjempestolte over de flotte musikantene
våre; Tuva og Magnus på baryton, Ella og Terje
på saksofon, Kristian på trommer, Sigrid
Margrethe og Johanne på klarinett, Signe
Marie på kornett og Henriette på fløyte.
Tusen, tusen takk for super innsats på 17. mai
- og tusen takk til de voksne som var så sporty
og hjalp oss; Kaja, Sigrid, Martha og Merete.
Vi håper dere og flere fikk lyst til å fortsette
å spille i korps! Og ikke minst, tusen takk til
dirigenten vår Kari.
-8-

Vi i Flå skolekorps ønsker alle
en riktig god sommer.
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Vassendgutane på Flå 20. mai
En fest i seg selv å ha
disse gutta på scenen
Det var en fantastisk aften i Thonhallen 20. mai.
Selv om det kun var ca 300 fremmøtte, så skapte
de i underkant 300 publikummerne god stemning
og hæla i taket. Vassendgutane leverte som om
det skulle vært 1000 stykker. Og vi er også veldig
glad for det SnippSnapp leverte. En svært positiv
opplevelse med begge band.
HallingEventYr er svært fornøyd med selve arrangementet, selv om det økonomisk burde vært minimum 600 besøkende, men vi «gutser» på videre
med nye arrangement og aktiviteter. Tusen takk
til alle som bidro til en flott kveld, både av samarbeidspartnere, medhjelpere og dere som møtte
opp for å ha det morro.
Lik oss gjerne på facebook, og følg med på videre
oppdrag og prosjekt. Der ligger det også en del bilder
fra arrangementet. Målet vårt er å selge mest mulig av
Flå og området rundt, så tips oss gjerne om ønsker og
behov i markedet. Vi har kontor på Flå veksthus, men
kan treffes på telefon 97089549 IM og 95838312 MK.
Hilsen fra Hallingeventyrjentene
Inger Marie og Martha Kristin
- 10 -
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Kommunestruktur
På politisk arbeidsdag i
mars holdt professor Bjarne
Jensen et foredrag om kommunestruktur. Bjarne Jensen
er en av landets største
kapasiteter på dette temaet.

Hyttemessa 2016
For andre året på rad hadde alle hytteutviklere og hytteprodusenter samlet seg med
fellesområde på Hyttemessa. Utvikling av hytteområder og det det fører med seg av
ringvirkninger, er en av de aller viktigste næringene i Hallingdal. Årets hyttemesse var
svært vellykket med mange besøkende med stor handlelyst.

Vi prøver å få Bjarne Jensen til å
komme til Flå og delta på et åpent
møte om kommunestruktur i
midten av juni.

4. klasse ved Flå skole har i vinter g jennomført undervisningsopplegget vårt lokalsamfunn.
I den siste timen besøkte elevene Veksthuset og hadde rollespill i kommunestyresalen.

- 12 -

- 13 -

MOT for dagen

Regional samling for MOT-Coacher
Hei alle sammen.

Som MOT-kommune har vi som MOT-informatører (MOT-coacher) jevnlig foredrag og undervisning for elever på ungdomstrinnet (ca 15 besøk pr år fordelt på 8-10 trinn). I tillegg har vi
Ungdom med MOT skolering, slik at ungdommer fra 9 trinn har undervisning/MOT-time med
7 trinn. Flå kommune har vært del av MOT siden 2004. Dere har sikkert lagt merke til at vi i alle
Fløværinger har hatt en spalte som heter MOT for dagen. . Her vil dere finne diverse historier til
ettertanke slik at dere får ett innblikk i MOTs fokus.
Organisasjonen MOT arbeider for å skape varmere
og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom.
MOT skal være et verktøy slik at livskvalitet økes,
og mobbing, vold og rusmisbruk reduseres og
samfunn med robuste barn og ungdom bygges. Et
samfunn som inkluderer alle. MOT ønsker å jobbe
i forkant, forsterke det positive, se hele mennesket
og ansvarliggjøre kulturbyggere.

Fin og inspirerende regional MOT-samling for
informatører fra Buskerud i Flå i april. Topp
gjeng og gode timer. Superbra foredrag av
Mats Bjerknes som fortalte oss om et liv fylt av
muligheter, selv om det til tider har vært mer
utfordringer enn det vi andre opplever. Mats
er en inspirator og et stort forbilde for oss alle.
Vi digger deg! Jammen har du opplevd mye

spennende pga din positive holdning. Stå på!
Vi fikk også besøk av flotte Ungdom med
MOT. Og ikke minst hørt Inger Marie Aasen
Bjerkerud spille MOT-sangen på torader. MOT
sentralt v/Helene Myhre kom med mye spennende og positivt nytt om MOT sine nye tanker
om organisasjonen og måten det jobbes på.

Så spurte han: ”Er det fremdeles noen som vil ha
den?” Og flere rakk hånden i været igjen.
Så tok han seddelen, la den på gulvet og tråkket
den ned i det skitne gulvet. Seddelen var nå både
skrukkete og skitten. «Er det fremdeles noen som
vil ha den?» spurte han, og flere hender i salen
gikk i været.
Mine gode venner, sa taleren, i dag har dere lært
en verdifull lekse. Uansett hva jeg gjør med denne
seddelen, er det noen som vil ha den. Det er fordi
dere vet at verdien av den er uforandret selv om
den er både skitten og skrukkete.

MOT er en samfunnsbygger som styrker ungdoms
bevissthet på:
• MOT til å si nei
• MOT til å leve
• MOT til å bry seg

Mange ganger i våre liv, blir vi «krøllet sammen»
eller tråkket ned i skitten, på grunn av avgjørelser
som blir tatt og omstendigheter som dukker opp.
Vi føler oss kanskje verdiløse.

I dag vil vi dele en historie med dere som handler
om mennesker og hvor spesielle og verdifulle vi er:
En velkjent taler startet en av sine seminarer med å
holde opp en 100 kroner seddel. Med 200 tilhørere
i salen spurte han: ”Hvem vil ha denne seddelen?”

Men, uansett hva som hender, vil du aldri miste
din verdi! Du er spesiell, glem aldri det! La aldri
gårsdagens skuffelser overskygge morgendagens
drømmer! Ønsker dere alle en riktig fin sommer.
Lag fine dager sammen.

Flere rakk opp hånden. Og han fortsatte: ”Jeg vil gi
denne seddelen til en, men først vil jeg gjøre noe
med den”. Han krøllet seddelen sammen til en kule.

NYT DAGENE!
Sommerhilsen fra
MOT teamet i Flå.
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Gjeddefiske og St. Hansfeiring
på Hallingporten
FAMILIEARRANGEMENT HELE DAGEN - FEST PÅ KVELDEN
Inngang på festen er kr 100 (etter kl 20.00
er det 20 års aldersgrense)

Lørdag 25. juni blir det gjeddefiske
konkurranse og St. Hansfeiring i
Gulsvik. Fiskekonkurransen er fra
kl 12.00-17.00, påmelding fra kl 10.30
nede på brygga. Premieutdeling er
umiddelbart etter innveiing, som i år
vil foregå oppe på Hallingporten.
Det vil være muligheter for transport
av fangsten opp. Båtmotor i
1. premie til den største fisken!

Alle som ønsker å være utstillere, eller kjenner noen som har lyst, ta kontakt med HallingEventYr som koordinerer arrangementet
på Hallingporten. Priser på dette får du når du
tar kontakt. For Gjeddefiske, ta kontakt direkte
med Gjeddefiskekomiteen. Det ønskes stander fra kl 12 eller tidligere, hvis noen ønsker å
være der i forkant av konkurransen.
Vi håper mange vil være med å lage en super
og annerledes St. Hansfeiring på Hallingporten.
Velkommen til en familiedag i Gulsvik!

En av aktivitetene på
St. Hansfeiringen

Gla’koret
Gla’koret er et lite barnekor hvor vi både synger,
danser litt og har litt sangleker.
Gla’koret har øvelser ca en gang i uka. For å glede beoboerne på Flåheimen, og for at barna får mulighet til å opptre innimellom, så har vi to
ganger lagt øvelsen til heimen. Dette har vært til glede for små og store.

HallingEventYr vil være med å lage litt
aktivitet rundt arrangementet med konkurranser og diverse aktiviteter. På dagtid
blir det familiearrangement fra kl 12.00
Det blir blant annet utstillere oppe ved
Hallingporten.
Premieutdeling vil foregå likt som premieutdelinga på fiskekonkurransen oppe på
Hallingporten. Det vil være salg av grillmat hele dagen på Hallingporten og litt
utover kvelden. Alle rettigheter på kvelden. Doc Henry spiller fra 21.00-01.30.

Nå tar vi sommerferie, men starter opp igjen til høsten. Håper flere barn
har lyst til å være med oss å synge. Og er det noen voksne som har tid og
lyst til å bidra, så er dere selvfølgelig velkommen.
Ta kontakt med Marianne (917 96 377)
eller Martha Kristin (958 38 312)
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Gulsvikskogen skytebane
Gulsvikskogen skytebane har de siste årene
hatt stor aktivitet rettet mot jegere og da særlig rifleskyting/jaktskyting. Skytterlaget har
over 130 medlemmer. Anlegget kan benyttes selv om du ikke er medlem på oppsatte
treningskvelder gjennom hele sommeren. Jakt
og Fiskesenteret benytter anlegget mye i sin
kursvirksomhet. Anlegget har 100 m, 200 m,
løpende elg, selvanvisere, «motbjønn» m.m.
I tillegg er det et flott lerdueanlegg.

Håndballjenter 16
Jenter 16-laget til Flåværingen
har hatt en tøff sesong. Etter jul
har jentene spilte mange gode
kamper og vunnet 3.
Jentene ble til slutt nummer 7 av 10 lag
og viktigst var det at Gol ble nummer
9. At jenter på 15-17 år driver organisert
idrett er ikke veldig vanlig, når det i
denne klassen er mulig for Flåværingen
å stille lag sier dette mye om en flott
jentegjeng. Vi ønsker lykke til med
damelag fra høsten.

Trebruk

Terminliste
skytebane

Økt trebruk er viktig for skoglandet
Norge. Det handler både om å bruke
lokale resurser og klimatiltak.

SKYTING PÅ 100 M
26. mai, 9. juni, 16. juni, 23. juni, 30.
juni, 28. juli, 4. aug, 11. aug, 18. aug, 25.
aug, 1. sep. Alle dager 18.00 – 20.00.
3. sept. – helgeskyting fra kl. 11.00.
14. juni og 9. august – løpende kl.18-20.

Slik ser det ut når to ildsjeler har tanker om nytt prosjekt,
et stort smil, og.. der skal anlegget bygges (Ole Arnfinn
Opsahl til venstre og Kolbjørn Berg til høyre).
Det er planer om bevegelig «skråbjønn» som også kan
brukes til villsvin. Skivetrekket er planlagt lagt i skogen og
hastigheten på målet er planlagt opp mot 50 km/t.
Leder i Flå skytterlag, Ole Arnfinn Opsahl,
med årets nyhet: selvanvisende viltfigurer.

Flå kommune i samarbeid med Hallingskog
tok derfor i mars initiativ til en fagdag med
fokus på bruk av tre i større bygg.
30 deltagere fra hele Hallingdal fikk først en
teoretisk innføring i temaet før vi reiste til
Hønefoss der det oppføres 170 studenthybler
i massivtre. Målet bør være at den nye barnehagen i Flå blir bygd av massivtre.

JAKTFELTSTEVNE
2. juni – fra kl.17.30

«Motbjønn» skivetrekk hvor bjørnen kommer mot
skytteren g jennom skogen. Farten er opp mot 35 km/t.
Banen brukes mye i forbindelse med kurs for de som driver
med ettersøk av skadet vilt. Forskjellige figurer kan
benyttes. Bare på denne banen ble det i 2015
nedlagt «noen hundre» dugnadstimer.

SKYTINGENS DAG
5. juni fra kl.11.00 (100m/200m)
SKYTING ETTER AVTALE
ta kontakt med:
Ole Arnfinn Opsahl tlf 909 78 568 eller
Kolbjørn Berg: 905 73 497

Demonstrasjon for ordføreren.
Det er moro å vise fram ting som fungerer.
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Digitalradio
overgangen

Digitalradio gir et større tilbud av kanaler
enn FM, ikke minst for lyttere utenfor storby
områdene. Men ikke alle har bare gode erfaringer med lytting på DAB-radio. De som var
tidlig ute med å skaffe seg en DAB-radio med
førstegenerasjonsteknologi, må være klar over
at det er DAB+-radioer som gjelder framover.
Med hensyn til veitunneler er det greit å vite
at det er først nå i år eller nærmere slukking
at en rekke tunneler får digitale signaler.
Dette gjelder både tunneler med stor trafikk i
sentrale strøk og mindre tunneler rundt i
landet. I tillegg forsterkes nettet fortsatt en
rekke steder, noe som gjøre at dekningen blir
bedre fram mot slukkedatoene.

Det store digitalradiosteget.
Det er ikke lenger langt inn i framtida at Norge
tar det store steget inn i den digitale radioverdenen.
I slutten av april 2017 slukker NRK sine FMsendinger i Telemark, Buskerud, Hedmark
og Oppland. Radio Norge og P4 slukker FMsendingene sine i disse fylkene i juni neste år.
Slik går det slag i slag gjennom hele året inntil
Troms og Finnmark som de siste fylkene er
ferdig digitalisert 13. desember 2017.

Lokalradio er en viktig del av mediemangfoldet. Mange lokalradioer rundt i landet
sender allerede digitalt, både over internett
og på DAB+. Fra kommende årsskifte er en
fast konsesjonsordning for lokalradio på
plass. Dessuten kan de fleste lokalradioene
som ønsker det, fortsette å sende på FM også
etter neste år. Siden DAB+-radioer også kan ta
inn FM-signaler, kan både gamle FM-radioer
og de nye radioene brukes til å ta inn disse
sendingene.

Kjennskapen til overgangen fra FM til digitalradio er stor. Alle som vil høre på riksdekkende
radio, må forholde seg til det ikke er mange
månedene til at lytting må skje på en DAB+radio eller via internett eller digital-tv.
Mange hører på radio i bil. Bilradio gir underholdning på kjøreturen og er en viktig kilde
til meldinger om trafikk og i nødssituasjoner.
Fortsatt er det mange bileiere som ikke har
gjort bilen klar for digital radiolytting. Selv om
det kanskje er halvannet år til FM-sendingene
slukker der du bor, kan det være under et år
til det bare er digitale radiosignaler langs veier
du skal kjøre.

Medietilsynet informerer om digitalradio
overgangen etter oppdrag fra Kulturdepartementet – du kan få mer informasjon og
se slukkeplanen på www.medietilsynet.no/
digitalradio.
Gudbrand Guthus, direktør for
konsesjon og tilsyn i Medietilsynet

NAV Flå

På nav.no kan du fine ledige stillinger, registrere deg som arbeidssøker, skrive meldinger
til oss på Ditt NAV, sende søknader og sjekke
ut utbetalinger.
Er det behov for kontakt med NAV utenom
åpningstidene kan du ringe kontaktsenteret på
tlf 5555 3333 som kan gi informasjon, eller sette
deg over til NAV Flå. Spørsmål angående pensjon kan rettes til NAV pensjon på tlf 5555 3334.

Det er bestemt å endre åpningstiden ved NAV Flå. Kontoret er fra
01.06.16 åpent mandag og torsdag
kl 10:00 – 15:00.
Vi har mange digitale tjenester, og oppfordrer
til å benytte disse.

- 20 -

Sommerjobb
Flå Kommune v/ Tekniske Tjenester
ønsker å ta inn 2 ungdommer som ferieavløsere 4 uker i sommer. Oppstart er
ønskelig så tidlig som mulig i juli. På
grunn av arbeidets art og gjeldende krav
til alder vil det være ønskelig med en
person over 18 år og en person over 16 år.
Arbeidet vil kunne variere men vil bl.a.
bestå av gressklipping, rydding, malingsarbeider samt annet forefallende arbeider.
Lønn etter gjeldende tariff. Ev. spørsmål
rettes til Enhetsleder Kolbjørn Ødegård.
Skriftlig søknad sendes:
Flå Kommune,
Tekniske Tjenester, 3539 Flå
- innen 10. juni.

Hei,
mitt navn er Kristine Kapperud og jeg
startet som daglig leder i Flå Vekst
1. mai i år.

Flå Kommune
Tekniske Tjenester

Jeg er 27 år gammel og kommer fra Stokke i
Vestfold. De siste årene har jeg bodd i Tromsø
hvor jeg har fullført en bachelor i ledelse, innovasjon og marked, før jeg flyttet hit til vakre
Hallingdal. Jeg har også 15 års organisasjonserfaring fra 4H, både på fylkes- og landsbasis.
I tillegg er jeg glad i natur og går ofte tur i fjell
og skog, også spiller jeg piano og synger.

Trenger du
sommer-/høstjobb?
Vi trenger hjelp til å holde ved like hagen
og uteområdet vårt i Gulsvik gjennom
sommer-/høstsesongen. Arbeidsoppgaver vil være plenklipping, raking, klipping
av busker og trær, spyling av asfalt, hjelp
til ved o.l.

Nå har jeg altså flyttet til Flå og skal jobbe for
økt turisme og reiseliv, men også bidra til økt
næringsutvikling og flere arbeidsplasser.

Liker du å drive ute og kunne tenke
deg en ekstra inntekt, ta kontakt
på tlf 415 56 911

Mitt fokus vil være på samarbeid mellom
Flå Vekst og de ulike næringslivsaktørene.
Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Flå
og innbyggerne og ønsker dere med dette en
god sommer!
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Informasjon fra Flå menighet
Terje Eklund fortsetter i vikariat som prest i
Flå frem til sommeren. Hva som skjer etter
dette jobbes det med nå om dagen. Det ble
lyst ut etter 50 % prest i Flå kombinert med
50% prestestilling i prostiet. Bispedømme
har valgt å ta en ny søknadsrunde pga få
søkere, men først etter at de har vurdert
alle prestestillingene i sin helhet i Hallingdal.
Kirkekontoret har åpent onsdager fra 09.0015.00. (Hvis det skulle være dager jeg ikke
er der, vil servicekontoret vite når jeg er der
neste gang). Det kan også avtales tid utenom
dette.
Søndag den 24. juli blir det gudstjeneste kl
19.00 i stedet for kl 11.00. Vi jobber med å få
til et annerledes program denne dagen, da
det er ferietid for organisten vår, og fordi vi
fikk muligheten til gudstjenesten på kveldstid. Følg med på oppslag om dette. Tavlen
ved kirken, Europris og på senteret vil alltid
ha oppslag om de gjeldende kirketidene og
det som skjer i menigheten. I tillegg vil dere
finne informasjon på nettside og facebook.
Det blir stadig tatt befaringer på kirkegården,
men også utover sommeren. Vi ønsker å kvalitetssikre at støtter står støtt, og at planting
ved gravminner er i henhold til regelverket.
Viktig i forhold til vedlikehold, arbeid og
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sikkerhet på kirkegården. Se eget innlegg
om hva vi spesielt ser etter.
Ang. planting, så har fellesrådet vedtatt å øke
den årlige planteavgiften til kr 1200. Dette for
å klare å dekke de faktiske utgiftene med å
betjene dette arbeidet.
Pga. skille mellom Flå og Nes i fjor, så jobbes
det fortsatt med opparbeiding av systemer
både på kontoret og data generelt. Vi har
blant annet jobbet med et nytt faktureringssystem, derfor vil nok mange motta regninger nå som normalt ville vært sendt ut mye
før. Håper på forståelse for dette. Ta gjerne
kontakt for spørsmål.
Vil ønske dere alle en fin sommer.
Ta vare på hverandre, nyt sommeren,
dagene og livet!
Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor
Martha Kristin Gaptjern, Kirkeverge
Tlf: 91134327
Mail: flaakirke@flaa.kommune.no eller martha.
gaptjern@flaa.kommune.no

Storesøstre
og sånn
7. mai var jeg i konfirmasjon til Ylva. Det minnet meg om en episode fra hun var 2 ½ år.
Det var den sommeren hun ble storesøster
for første gang. Hun hadde gledet seg lenge
til at babyen skulle komme. Det var stas
å vise ham fram. Det var stas å pakke opp
pakkene hans. Men etter hvert var det ikke
så stas, likevel.
Babyen svarte nok ikke helt til forvent
ningene. Ikke kunne han gå. Ikke kunne
han snakke. Ikke kunne han leke med henne,
heller. Hun var ikke særlig imponert når hun
fortalte meg at han ikke kunne spise mat
engang. Bare drikke melk, gråte og pipe.
Ikke rart hun fikk lyst til å bruke smokk igjen.
Hun tok både en, to og tre smokker fra
lillebror og bet dem i stykker. En dag var hun
på kjøkkenet og fylte et glass med vann. Ikke
fordi hun var tørst. Lillebror lå på stuegolvet
og koste seg, men plutselig hylte han. Fordi
han fikk en ufrivillig dusj.

skjulte. Han ser og hører mye rart. Og mye
trist. Men han lukker verken øyne eller ører
for oss for det.
Når vi gjør dumme ting, er det ikke nødvendigvis fordi vi vil gjøre det. Det er heller ikke
fordi vi ikke er glad i hverandre. Det er bare
det at vi har mange slags følelser og reaksjoner vi må komme til rette med. Ylva både var
og er glad i lillebroren sin, bare så det er sagt.
Noen dager etter episoden med vannet,
sto hun ved sengen til hans mens han gråt.
Da kom det fra storesøster: Du behøver ikke
gråte, for jeg er jo her!
Det tror jeg Gud sier også. Uansett hvordan
vi oppfører oss. Uansett hvordan vi har det.
Og hvordan vi tar det. Han er nær oss hele
tiden med sin kjærlighet. Fordi han har skapt
oss. Fordi han kjenner oss. Fordi han ser at vi
strever med å finne ut av livet. Både inni oss
og sammen med andre. Men han slutter aldri
å elske oss for det. Fordi han er kjærlighet.
Vigdis Moen Storhaug,
Prost og storesøster

Jeg tror ikke Ylva er spesiell. For en toåring er
reaksjonen helt normal. Hvem har ikke kjent
utfordringen i å måtte dele noen med andre?
Hvem har ikke funnet på både det ene og det
andre for å få oppmerksomhet? For større
barn, og voksne barn, er det snakk om adskillig mer raffinerte påfunn. Mer utspekulerte.
Og med mindre sjanse for å bli avslørt.
Jeg tror ikke Gud alltid er like imponert over
barna sine. Uavhengig av alder. I hverdag og
fest. I arbeid og lek. I full åpenhet, eller i det
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Foto: kirken.no

Historisk vedtak om kirkelig
vigsel for likekjønnede par

11.4.2016

Et stort flertall av Kirkemøtets medlemmer
bestemte 11. april at Den norske kirke skal få
en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede
par.
Etter kirkevalget i september 2015 var det
klart at et flertall av Kirkemøtets medlemmer
ville bestille en liturgi for kirkelig vigsel av
likekjønnede par. I oktober i fjor presenterte
Bispemøtet et forslag til et slikt vedtak på
Kirkemøtet 2016. Mandag 11. april stemte
88 av de tilstedeværende 115 stemmeberettigede for dette. Bak det historiske vedtaket
ligger en lang historie med harde fronter
mellom tilhengere og motstandere av
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kirkelig vigsel for likekjønnede par. Flertallet av
Kirkemøtets medlemmer mener at det i
tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom
kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende
liturgier som inkluderer likekjønnede par og
som kan brukes overfor alle par.
På Kirkemøtet 25.-31. januar 2017 kan den
nye liturgien vedtas. Her følger det kirke
historiske vedtaket som fikk tilslutning av
et bredt flertall på Kirkemøtet 11. april 2016:
1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om
homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par

er en sak som Den norske kirke etter lange
samtaler og flere utredninger ikke har lykkes
å enes om.
2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som
understreker at uenighet i dette spørsmålet
teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at
det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge
syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis
rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske
ordninger, undervisning og forkynnelse.
3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg
til dagens liturgier for ekteskap og forbønn
for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne
og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier
som inkluderer likekjønnede par og som kan
brukes overfor alle par.

4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke
kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det
strider mot deres forståelse av ekteskapet.
De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets
sammensetning, og at slike liturgier derfor
vil bli utarbeidet og implementert.
5. Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene
innføres som ordinære liturgiske ordninger.
De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke
slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap
i sin lokale kirke.
6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til
å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede
par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig
ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til
ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.
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hverandre slik Jesus har
elsket oss. Det handler om å
ikke tolke forskjellighet som
fiendtlighet. Det handler om
å vise hverandre gjensidig
respekt; ja å elske vår nestes kirke som vår egen. Så
radikale er Jesu ord.

Er kristen enhet
mulig i dag?
Preken under Visitasgudstjeneste i Tønsberg
Domkirke søndag
24.april 2016
Tunsberg biskop
Per Arne Dahl
Jesus nærmer seg sin lidelse
og død. Det røyner på, og
han ber for seg selv. Deretter ber han for sine disipler,
ja for oss:
“Jeg blir ikke lenger i verden,
men de er i verden,
og jeg går til deg. Hellige Far,
bevar dem i ditt navn,
det navnet du har gitt meg,
så de kan være ett, slik som
vi er ett”
Johannes 17, 11
Etter Kirkemøtet i Trondheim er det mange som
spør: Er det fortsatt mulig
med kristen enhet? Vi mener
forskjellig, er forskjellige og
har en ulik historie. Er det
fortsatt mulig å realisere
Jesu ord og bønn om at vi
alle skal være ett, slik Faderen og Sønnen er ett? La
meg først si: Enhet krever
ikke enighet, men er en krevende målsetting når det

bryter på dypt vann. Motsetninger skal ikke tilsløres
hvis vi ønsker en kirke preget
av ærlighet og kjærlighet, og
det er selvsagt ikke likegyldig
hva vi mener og holder for
sant. Men enhet krever ikke
enighet. Vi er en del av en
stor, verdensvid kirke som
ikke er vår kirke, men Kristi
kirke på jord. Et nådens fellesskap.
I de fleste kirker, også her
i Domkirken, henger det et
kirkeskip ned fra taket som
en påminnelse om nettopp
dette. Et skip som er stort
nok for alle som ønsker
å være med. Kirkeskipets
kurs er ikke avhengig av
enkeltmenneskers dømmekraft og riktige meninger,
men av skipperen, Gud,
styrmannen, Jesus Kristus,
og ansvarlig for seilføring og
kjøl, Den hellige ånd.
Er vi oss bevisste på dette,
at vi er mannskap og passasjerer om bord, kan vi løftes opp fra vår individuelle
frykt, uvisshet og famling.
Ja, erfare hva det vil si å
være om bord i et kirkeskip
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som har tålt mange slags
stormer før i historien. Vi
tilhører en kirke på jord,
“jordens største under”,
der Jesus kan beskrives
med mange bilder. Han kan
være styrmann, men også
vingårdsarbeideren som er
opptatt av å samle og stelle
med vingården sin. Som om
Han sier: “Sprikende staur
kan bli til levende vinstokker.
Jeg ber om at dere alle må
bli ett i meg”.

de skråsikre individualister,
men for de som vil være en
del av et fellesskap, om bord
i et kirkeskip der Jesus er
styrmann og garanterer for
kurs og fremdrift.

Ikke tilfeldig at også Paulus
skriver mye om å være i Kristus Jesus. Nettopp det som
skjer i visitasgudstjenesten
her i Domkirken i dag. Vi
møter Jesus i ord og sakrament og blir ett med ham.
Det er Jesus som forener
oss, ikke våre meninger.
Det er ikke vi som er veivisere, men Han som er
“veien, sannheten og livet”.
Det er ikke vår klarhet som
er avgjørende for å hjelpe
mennesker å se, men Jesus
Kristus som er verdens lys
og som gang på gang viste
at han kunne åpne blindes
øyne. Kristendom er ikke
først og fremst en tro for

Om vi har vanskelig for å se
vår synd eller vite hva som
er rett og galt, har vi i gudstjenesten en felles syndsbekjennelse. Om vi ikke makter
å synge lovsanger fordi livet
er for vanskelig eller har vært
for tungt, har vi i Kirkeskipet
et Gloria som lovpriser Gud
og et Sanctus som hengir
seg til en som er mye større
enn oss. Om vi ikke vet hva
vi mener om ulike etiske
spørsmål og trosspørsmål,
har vi felles trosbekjennelser i kirken der vi både sier
“Jeg tror” og “Vi tror”. Om
vi ikke vet om det nytter å
be og kjenner oss motløse
fordi Gud svikter, har vi et

Fader vår å hengi oss til. Vi
står ikke alene overfor Gud,
men sammen i det vi forstår
og det vi ikke forstår.
Det er befriende at enhet
ikke krever enighet om
meninger, men at vi orienterer våre liv ut ifra kirkeskipets styrmann, Jesus
Kristus. “Det er i ham vi
lever, beveger oss og er til”,
sa Paulus i sin mest berømte
tale i Athen. Det er Jesus
Kristus som ber til Gud for
oss om at vi bevares og er
ett.
Utgangspunktet for kristen
enhet er altså ikke enighet,
men Treenighetens mysterium; enheten mellom
Faderen, Sønnen og Den
hellige ånd. Kristen enhet
handler om noe mer enn
at vi motvillig tåler hverandre. Det handler om å elske
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I de siste års meningsutvekslinger har noen og enhver av
oss såret og skuffet andre.
Dermed har vi bidratt til at
det har vokst opp en krattskog rundt Kristi kors som
har redusert sikten til det
helt avgjørende og sentrale
orienterings-punkt, Jesus
Kristus og ham alene. Nå er
det tid for å bekjenne troen
på at det som skjedde på
Kristi kors og i den åpnede
grav er langt mer avgjørende
enn det vi ofte holder på
med rundt omkring. Dypest
sett er ikke kirken vår, men
Jesu Kristi kirke.
Det er tid for å takke Jesus
for at når det røynet på som
mest for ham tenkte han på
oss og satte oss på sin bønneliste: “Hellige Far, bevar
dem, så de kan være ett,
slik som vi er ett.” Ja, det er
tid for å vekte Paulus sine
ord om å “sette alt inn på å
bevare Åndens enhet i den
fred som binder sammen”.
Da blir det særlig god
mening i å se mot altertavlens inskripsjon her i Domkirken: “HAN ER VÅR FRED”
så vi kan bevare motet om
bord i det kirkeskipet som er
stort nok for oss alle.

Dugnad
Fredag den 22. april var det dugnad på Flå kirkegård. En gjeng på 19 personer møtte opp.
Masse god hjelp og godt arbeid ble gjort denne dagen. Karin Reiersgård hadde regien for
vaffel og kaffe på menighetshuset, mens Per Arne Martinsen hadde regien på kirkegården.
Tusen takk til dere alle som stilte opp denne dagen.

Kirkegården
TIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED
Du har rett til å stelle gravstedet og plikt til
å sørge for at det ikke er i forfall. Videre har
du rett til å bestemme hvem som skal grav
legges der. Dersom du ønsker å overføre
festeretten til en annen person, må det skje
med samtykke fra kirkekontoret. Dersom en
fester dør skal dødsboet melde fra til kirkekontoret om hvem festet ønskes overført til.

I Flå er det Øyvind Riggenholt som ivaretar
gravstellet som gjøres via Flå Kirkekontor.
Ved andre henvendelser kan dere også
kontakte kirkegårdsarbeider Per Arne Martinsen på kirkegården.

TIL DEG SOM SKAL PYNTE GRAVEN
Foran gravminnet er det anledning til å
opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det kan rammes inn av en
delt natursteinskant og kan stikke opp til
60 cm frem fra gravminnets bakkant og ha
gravminnets bredde. Planter kan ikke strekke
seg ut over plantefeltet eller være høyere enn
gravminnet.

ANSVARLIG FOR GRAVMINNET
Fester er ansvarlig for at gravminne er sikret.
At det er forsvarlig boltet og sikret fra å velte/
falle ned.

På kirkekontoret er det mulig å gjøre avtale
om stell av plantefelt mot betaling. Her kan
det inngås avtale både på årlig basis, eller
over lengre tidsperioder ved opprettelse av
et gravlegat. Et gravlegat må være minst kr
5000. Fester vil hvert år få tilsendt en oppgave over status på legatet.
I Flå koster årlig planting kr 1200. Dette
dekker klargjøring til planter, vårplanter,
sommerplanting og lyng på høsten. Kirkekontoret kan også være behjelpelig med
å skaffe plantekasser som passer til grav
stedet/gravminnet.
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Spørsmål kan rettes mot
Flå kirkekontoret Tlf: 91134327 eller
på mail: flaakirke@flaa.kommune.no

Kirkekontoret kan kontaktes hvis man ønsker
at kirken skal gjøre jobben med å rette opp
gravminner. Kirkegårdsarbeider Per Arne
Martinsen vil da kunne bistå i arbeidet med
opprettelsen, men mot betaling til Flå Sokn.
Hvis kirkekontoret finner feil eller mangler
ved gravminner, kan også de gjøre henvendelser til fester å be om at ting blir rettet opp
i henhold til vedtekter og sikkerhet. Det blir
tatt befaring på dette i sommer, og der det
er feil eller mangler, blir dette ordnet mot
betaling.
PRISER
Bolting gravminne
Retting gravminne
Årlig planting og gravstell
Plantekasse inkl. montering
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500,500,1.200,1.100,-

Hva skjer i trosopplæringen?
Vi drar til fjells, barn og unge i Flå
og Nes sammen!
«NÅR JEG SER DIN HIMMEL»
helgen 17. -19.juni.
11- og 12-åringer ( født 2004 og 2005) bli
med på tur, opplev skaperverket og felleskap
med hverandre! Avslutning med familieguds
tjeneste i Nes fjellkirke søndag! Mulighet for
overnatting i fjellkirka.
LYSVÅKEN OG FJELLETS DAG
3. – 4.september
10-åringer (dvs 5.trinn født 2006) vil dere
bli med på overnatting i Nes Fjellkirke? Da
kan dere bli med på LysVåken første helga
i september fra lørdag til søndag. Dette
kombinerer vi med Fjellets Dag på søndagen der vi feirer Skaperverkets dag med
fokus på takk og tjeneste for skaperverket
med gudstjeneste i Fjellkirka og en liten
«pilgrimsvandring» ute i den vakre fjell
naturen. 5-åringene (født 2011) blir spesiell
invitert til denne dagen.
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Invitasjoner sendes direkte til barna m/foresatte på de aktuelle årstrinn. For mer info
kontakt trosopplærer Gerd Eli Berge på tlf
415 08 155 eller epost gerd.eli.berge@nes-bu.
kommune.no

MIKRO GARDSBESØK

Flåkk- klubben på Menighetshuset avsluttet
vårsemesteret med besøk på Flåheimen
mandag 18.april. Det var 6 spente barn fra
3 til 10 år som troppa opp og ble tatt imot
med stor glede og takknemlighet! Dette var
et besøk som frista til gjentagelse!

7-åringene i Flå ble invitert på MIKRO-samling med
gårdsbesøk første onsdagen i mai. Det var en livat flokk
på 9 førsteklassinger som ankom sauefjøset hos Laila
Sevre. Her fikk de klappe og kose med de nyfødte lamma,
og ute på jordet var det også noen hester å hilse på!
Tusen takk til Laila som lar oss komme på besøk! Vi lærte
hvordan sauene kjenner ig jen lamma sine og hvor viktig
det er at sauene kjenner stemma til g jeteren sin. Og vi
hørte og tegnet bibelfortellingen om Jesus som den gode
g jeteren som passer på oss alle og som leter til han har
funnet alle!
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Informasjon
til konfirmanter
med foresatte
2016/2017

MINISTRANT
Konfirmantene er såkalt Ministrant på to
gudstjenester i løpet av året, en før jul og
en etter. Ved denne gudstjenesten hjelper
konfirmanten til med gjennomføringen av
gudstjenesten. Oppgavene kan være tekstlesning, bistand ved dåp, lystenning, samle
inn kollekten, m.m.

Undervisningen består av:
UNDERVISNINGSTIMER
Disse holdes etter skoletid, Flå onsdager (på
Veksthuset). Egen oversikt med dato og klokkeslett for når vi skal møtes kommer til høsten.
GUDSTJENESTER
Konfirmantene skal i løpet av året ha fått med
seg 12 gudstjenester. Noen av disse er en del
av konfirmantopplegget: Presentasjonsgudstjeneste 11.9.16 kl 11.00, Samtalegudstjeneste
30.4.17 kl 11.00, Konfirmasjon 7.5.17 kl 11.00.
Utover disse velger konfirmantene selv hvilke
gudstjenester de går til.

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

WEEKEND
Weekend for konfirmantene i Flå og Nes
avholdes som de siste årene på KRIK høyfjellsenter i Hemsedal. Mye undervisning
foregår denne helgen (14.-15. januar)
NATTCUP
Konfirmantene deltar sammen med de andre
konfirmantene i Hallingdal på nattcup. Her
møtes årets konfirmanter til innebandyturnering, sosialt samvær, forkynnelse, og
solidaritetstivoli. (Nattcupen pleier å være
i begynnelsen av februar)

GUDSTJENESTENE ER:
* Presentasjonsgudstjeneste
* Lysmesse
* Gudstjeneste på leir
* Samtalegudstjeneste
* Konfirmasjonsgudstjeneste
* Fem gudstjenester som de velger selv
* To gudstjenester der de er Ministrant
Under gudstjenestene fyller konfirmantene
ut et ark hvor de reflekterer litt over sin opplevelse av gudstjenesten.
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KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Konfirmantene deltar i Kirkens nødhjelps
fasteaksjon og samler inn penger ved dør til
dør aksjon uka før påske. (Landsomfattende)

ØNSKET MÅL FOR KONFIRMANTÅRET
I løpet av konfirmantåret vil konfirmantene
komme nært inn på kirke og menighetsliv.
De vil bli kjent med Bibelen, Jesu liv og lære,
og kirkens «søyler». Vi vil at de skal bli enda
mer bevisst på vår kristne arv. Et selvsagt
mål er også å få dem til å reflektere over sin
egen tro. Mye av konfirmanttiden handler om
å møte kristen tro og liv i praksis.

Registrering:
VIKTIG:
Gå inn på www.flaakirke.no («Påmelding til
konfirmasjon 2016/2017») og registrer deg
som konfirmant nå i vår/sommer, og du vil
bli tatt kontakt med til høsten for å få mer
info om konfirmasjonstiden.
BLI MEDLEM AV FACEBOOK-SIDEN VÅR:
(Lukket gruppe kun for konfirmanter og
foreldre). Søk opp gruppen «Konfirmanter
Flå 2017» og be om medlemskap. På denne
siden blir det utvekslet mye info fra vi starter
opp og hele konfirmasjonstiden, og det er
en flott arena å kommunisere med alle på.
Medlemskapet må godkjennes av administrator, og gjelder kun konfirmant og foreldre.
Ps: Viktig at foreldre også er med i denne
gruppen.
Jeg gleder meg til å møte dere til høsten.
Mvh
Marianne Gandrud Skinnes
Konfirmantmedarbeider og organist,
Flå kirke

Konfirmasjon i
Flå Kirke 8. mai
En flott konfirmasjonsgudstjeneste i
Flå kirke søndag den 8. mai.
Gudstjenesten startet med at konfirmantene
selv måtte bekrefte dåpsløftet ved at de
brukte vann fra døpefonten og tegnet korset
i pannen. En flott start på konfirmasjonen.
Under gudstjenesten fikk vi sanginnslag både
av Nina Røkkum med «Til ungdommen, Nina
Bråten med «Lean on me» og Signe Marie
Wold sammen med Nina Røkkum med
«MOT-sangen».
Kjell Bjørka hadde en fin preken og Marianne
hadde en hyggelig oppsummering fra året
med konfirmantene. En gudstjeneste som
vekte følelser og fikk frem tårene hos mange.
Tusen takk til dere som bidro til denne flotte
stunden i kirken for konfirmantene med familie og deres gjester.
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Vi går i kirken
Søndag 5. juni, 3.s. i Treenighetstiden
Kl 11.00 Nattverdsgudstjeneste
		 på Flåheimen
		 Besøk av Bøler Skolekor som
		 skal delta under gudstjenesten
		 og konsert
		 Prest: Arne Jensen
Søndag 12. juni, 4.s. i Treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
		 Prest: Terje Eklund
Fredag 17. juni
Kl 09.00 Skolegudstjeneste
		 Prest: Terje Eklund
Søndag 3. juli, 7.s. i Treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
		 Prest: Arnstein Bleiktvedt

Søndag 25. september, 19.s i Treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
Søndag 9. oktober, 21.s i Treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
Søndag 23. oktober, 23.s i Treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
Søndag 6. november, Allehelgensdag
Kl 18.00 Flå Kirke

Døpte

Søndag 24. juli, 10.s. i Treenighetstiden
Kl 19.00 Flå Kirke
		 Prest: Arne Jensen

Mars:
Daimen Martinsen
April:
Tuva Reiersgård

Søndag 14. august, 13.s. i Treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
		 50 års konfirmanter
		 Prest: Terje Eklund

Døde

Søndag 28. august, 15.s i Treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
		 Prest: Terje Eklund

Ønsker du å bli med i voksenkor?
Fra høsten av er det ønskelig å starte et voksenkor i Flå. For å få til dette, trenger jeg tilbakemelding fra hvem som ønsker å være med og
hva du kan tenke deg at koret skal synge og
delta på. Det er også fint om du gir beskjed
hvis du kan hjelpe til å lede koret vokalmessig,
da mine styrker ligger på det instrumentale;-)
Er det flere som kan bidra instrumentalt også,
er det bare å si ifra. Blir vi mange nok, tror jeg
vi sammen kan få til dette.
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Søndag 11. september, 17.s i Treenighetstiden
Kl 11.00 Flå Kirke
		Presentasjonsgudstjeneste
konfirmanter 2017

Mars:
Oskar Kleven
Knut Ødegård

Send din interesse på mail: mgskinnes@
hotmail.com innen 31/7, og jeg vil kalle inn til
et møte i løpet av august/september hvor vi
møtes og planlegger videre hvis interessen er
stor nok.
Jeg tenker at vi bør på sikt få til et allsidig repertoar som kan brukes både i kirkelige handlinger og til andre typer arrangement. Setter den
nedre aldersgrensen til 16 år.
Bli med da vel!
Marianne G. Skinnes
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INFORMASJON FRA BARNEHAGEN
Vi i barnehagen ønsker små og store en riktig god ferie – og velkommen til et
nytt barnehageår med oppstart onsdag 17. august. Vi sender en spesiell hilsen
til skolestarterne våre som gleder seg til å begynne på skolen. Tusen takk for
flotte år sammen med dere.

Dugnad
Foreldreutvalget i barnehagen har arrangert
2 dugnadskvelder i barnehagen i mai, og det
har vært bra oppmøte og god innsats! Det
var en positiv og arbeidsvillig gjeng som kom
begge kvelder, på tross av regn, og stemningen
underveis var inkluderende og positiv.
Barnehagens ansatte takker foreldregruppa
spesielt for de nye bilene laget av kabeltromler,
drikkeflaskehotellet, fjerning av kratt og buskas ned mot bekken, samt all hjelp til generelt
vedlikehold av uteområdet. Tusen takk til alle
dere som har bidratt!

Kontaktinformasjon:
Hovednummer
Avdeling Revehiet
Avdeling Ekornstubben
Avdeling Bjørnehiet

32 05 02 70
94 76 62 23
94 84 91 21
40 91 81 21

Epost: aina.plassen@flaa.kommune.no
Barnehagen ønsker både besøkende
og fastboende en riktig god sommer!

Besteforeldre- og
oldeforeldredag
Fredag 29. april ble det arrangert beste
foreldre- og oldeforeldredag i barnehagen.
Hyggelig å se at så mange tok seg tid til å
besøke oss. Barn og voksne ble fordelt i
aktivitetsgrupper og vi avsluttet med felles
nistepakkemåltid og deilige kaker. Tusen takk
for alle bidrag til en flott dag!

Sommerinformasjon
Vi minner om at barnehagen holder stengt i
ukene 28 – 29 – 30. De øvrige sommerukene
holder vi åpent med normal åpningstid,
0645 – 1645.
Barnehagen har planleggingsdager mandag
15. august og tirsdag 16. august. Disse datoene
holder vi stengt.
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Barnehagen og sfo vil sommeren 2016
holde stengt ukene 28 – 29 – 30.
Ordningen vil evalueres høsten 2016.

