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Odd-Egil Stavn, Rådmann

Strategisk 
næringsplan 
I septembermøtet vedtok kommunestyret at 
det skal lages en ny strategisk næringsplan for 
Flå kommune. Relativt sett har kommunen hatt 
en svært positiv utvikling de siste årene, men 
spørsmålet man alltid må stille seg er om vi kan 
gjøre det enda bedre. Nylig vedtatt kommuneplan 
(arealdel) åpner for mange nye fritidsboliger i Flå. 
Vi nærmer oss 2000 fritidsboliger i dag, men med 
fl otte fjell med nærhet til det sentrale Østlandet 
er potensialet stort for mange fl ere fritidseien-
dommer. Dette skaper muligheter for de som vil 
satse innenfor bygg og anlegg, og det bør gi nye 
muligheter innen handel og opplevelsesturisme.

Bjørneparken hadde i år ca 75.000 besøkende og 
driver med et godt overskudd. Flå har så absolutt 
blitt et stoppested for handel, omsetningen øker 
år for år. Ny Ringeriksbane og ny E16 skal etter 
planen åpnes i 2024 – det er åtte år til. Hvilke nye 
muligheter gir det ? 

Landbruksnæringen driver stort sett tradisjonelt. 
Er det muligheter for å knytte næringen opp mot 
turisme, og/eller kan vi få mer ut av den tradisjo-
nelle driften ?

Strategisk næringsplan er først og fremst en 
prosess hvor vi ønsker at fl est mulig kommer 
sammen og tenker hvordan vi skal få det best til 
i Flå i fremtiden. Næringsdrivende vil få kartleg-
gingsskjema og det vil bli etterfølgende arbeids-
møte med næringene i Flå. Fritidsboligeiere vil 
få tilsendt egne spørreskjema for å kartlegge hva 
de er opptatt av, ønsker og behov, samt innspill 
til hva som kan være aktuelt innen handel, ser-
vering, aktiviteter og opplevelser.

Nye arbeidsplasser betyr fl ere innbyggere og 
vekst, fl ere tilbud til både fritidsbeboere og bebo-
ere. Dette kommer alle til gode. 

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

Odd Egil Stavn
Rådmann

Redaktørens
SPALTE
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Tor Egil Buøen, Ordfører
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Spenstig budsjett
27. oktober la rådmannen i Flå fram sitt forslag 
til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-20. 
 I budsjett forslaget blir det foreslått store 
investeringer. Ja,  man må vel kunne si at 
maken til investeringer i kommunal regi har 
aldri blitt foreslått i Flå. I løpet av to år foreslår 
rådmannen at det skal bygges ny barnehage 
til 30 millioner, ny skole til 40 millioner, nytt 
renseanlegg til 7 millioner og ny Flå stadion 
til 12 millioner (her er kommunens andel ca 
4 millioner). Dette er en vanvittig satsing, 
på grensen til det jeg vil karakterisere som 
harakiri.

De siste 8 åra har vi i Flå hatt en folketallsvekst 
på i overkant av 10%, det er skapt mange nye 
arbeidsplasser. Sokna – Ørgenvika har ført til 
at vi har kommet nærmere og blitt mer attrak-
tive for sentrale deler av Østlandet. 
Gjennom målrettet samfunns- og  arealplan-
legging og  tilrettelegging for næringsutvikling 
er det skapt vekst i Flå. Kommunen og private 
aktører har brukt store beløp på utvikling av 
boligfelt og bygging av boliger. 
Vi har i dag en skole som er fra 1957, og en bar-
nehage fra tidlig på 80-tallet. Disse byggene er 
oppbrukt. Flå stadion trenger også en skikkelig 
renovering. Alt dette må til for å skape bolyst 
og blilyst i Flå.

Kommunesammenslåingsspøkelset er litt 
borte, men det kommer igjen. Det er flertall 
for en kommunereform i de fleste partier på 
Stortinget, men reformen kom denne gangen 
litt skjevt ut fra hoppkanten. Det kommer 
snart en ny omgang. Da blir spørsmålet hvor 
mange kroner Hallingdal kommune kom-
mer til å bruke i Flå? I en kommune med 
det befolkningsmessige tyngdepunktet på 

Torpomoen, er jeg ganske sikker på at det ikke 
blir mange kroner som blir brukt på nedsiden 
av Svenkerud brua. Vi må ruste oss for ny E16 
Hønefoss – Sandvika og Ringeriksbane. Disse 
prosjektene gir oss en mulighet som ingen 
andre Hallingdalskommuner får. 

Rådmannen foreslår at vi dekker investerin-
gene gjennom innføringen av eiendomsskatt. 
Det kommer til å gjøre vondt både i politiker-
sjela og i pengepungen, men vi har nå en 
gyllen mulighet til å sikre vekst og utvikling 
i lokalsamfunnet vårt i lang tid framover. 
Ønsker vi utvikling er innføring av eiendoms-
skatt det middelet vi kan bruke.

Spørsmålet blir: Våger vi å satse? Mitt svar 
er: For de av oss som ønsker et fortsatt aktivt 
og attraktivt lokalsamfunn først i Hallingdal 
er valget enkelt.

Jeg vil til slutt få ønske alle en god jul og et 
godt nytt år.
 

Flå - først i Hallingdal 

  
Tor Egil Buøen

Ordfører

Ordførerens
SPALTE

- 3 -



- 4 -

Eldredagen
Eldredagen ble som vanlig markert med fest 
på Jakt- og Fiskesenteret. I år var det musikk 
fra Krødsherad og Arne Ole Lindahl fortalte 
fra et langt liv som journalist i Flå. Det ble 
servert viltgryte, kaff e og kaker. En stor takk til 
10. klasse og foreldre ved Flå skole som ordnet 
med pynting, servering og kaker.
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Vedproduksjon 
på Voldsjordet

Psykisk helsetjeneste har lyst til å pre-
sentere vedgruppa vår, og jeg har tatt 
en prat med de fi re som har vært med 
siden starten i september 2014 og med 
aktivitetsleder Anita Sæther Hilde.

Kan dere si litt om bakgrunnen for 
at vedgruppa startet?

Silje:   Vi brukere ønsket oss fl ere aktivitets-
tilbud på Flå. Vi har dagsenteret to 
dager i uka. Det er bra. Men vi ønsket 
oss også noe mer å gjøre i løpet av 
dagen: noe med fysisk aktivitet og der 
vi kunne produsere noe.  Ja, at det var 
mer forventninger og krav til oss slik 
det er i en arbeidstrening. 

Kim:  Det er lang vei og lange dager for å 
reise til arbeidsmarkedsbedriftene 
på Gol. Overgangen blir for stor, og 
derfor er det viktig å ha et tilbud på 
Flå.

Anita:    Det er bakgrunnen for at vi søkte om 
og fi kk tilskudd til et lavterskel arbeids-
tilbud på Flå.

Svein:    Garasjen og utstyret sto der ubrukt. 
Det visste Anita, og dermed ble det 
vedproduksjon.

Vedgruppa møtes noen timer mandag 
og onsdag. Hva gjør dere?

Alle:    Vi kapper, kløyver, pakker, bærer, 
stabler og selger ved. Ja, og så kan vi 

kjøre ut på bestilling. Vi har blandings-
ved og bjørk så vi tilbyr fl ere kvaliteter. 
Vi produserer ca. 12 sekker i gjennom-
snitt hver gang, og vi har mye tørr ved 
på lager nå.

Hva har det betydd for dere å være med?

Silje:    Det har økt livskvaliteten. Det er veldig 
givende å se et konkret resultat med 
en gang. 

Erlend:  Det betyr mye å ha noe å gå til. Det gir 
mening i hverdagen.

Svein:  Det viktigste for meg er å komme ut og 
treff e andre. Og så er det mer givende 
å ha noe å henge fi ngrene i enn å bare 
sitte hjemme. Det er en grunn til å stå 
opp om morgenen.
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Kim:  Jeg har lyst til å være med, og når 
timene fylles med noe blir tankene 
på rus mindre viktige. 

  Og når fredagen kommer så kan jeg 
sette meg i sofaen med litt bedre sam-
vittighet enn før.

Silje:  Vi var hatt en oppoverkurve. Vi var litt 
slappe i begynnelsen og hadde noe 
fravær, men nå er det stabilt oppmøte 
og mer innsats. Det har vært en viktig 
motivasjon at vi har blitt belønna for å 
møte opp i stedet for å bli straff et for 
å ikke komme.  Og så blir jeg stolt når 
de som har kjøpt ved er fornøyde, og 
folk i bygda gir positiv tilbakemelding.

Anita:  Hva med den fysiske aktiviteten?
Silje:  Frisk luft, arbeid og kaff eslabberas. Alt 

sammen er viktig.

Har dere noen ønsker framover?

Alle:   Vi trenger mer tømmer for å ha noe 
å gjøre. Hvis noen har tømmer de vil 
ha kappa opp og pakka til ved så tar vi 
gjerne imot.  Og så oppfordrer vi til å 
komme og kjøpe vinterveden hos oss. 

Kari Ribberud

Lønn til aktivitetsleder for vedgruppa 
og annen lavterskel arbeidsaktivitet er 
fi nansiert gjennom tilskudd tildelt av 
fylkesmannen. Det må søkes på nytt for 
ett år av gangen. Driftsutgifter dekkes 
av kommunen. 

FOR KJØP AV VED 
RING ANITA SÆTHER HILDE, 
TLF. 959 80 924 
(mandag, onsdag eller fredag).

Kari Ribberud

Flå kommune har søkt og fått 
midler til oppstart og drift av 
frivilligsentral. Det har vært 
to møter med frivillige lag og 
organisasjoner i Flå. Møtene har 
vært positive og det er satt ned 
en arbeidsgruppe som skal jobbe 
videre mot etableringen av en 
frivilligsentral. 

Det aller viktigste med en frivilligsentral er 
møte mellom mennesker. I tillegg er det 
mange som har behov for hjelp utover det 
man får fra det off entlige, og forhåpent-
ligvis mange som ser gleden i å hjelpe. 
Gjennom en frivilligsentral vil man kunne 
møte mennesker, få hjelp og gi hjelp. 

En frivilligsentral blir akkurat så god som 
vi gjør den. Vi arbeider derfor for å få til 
en sentral som kan være til nytte for så 
mange som mulig i Flå og som kan skape 
møteplasser som ikke fi nnes i dag. Mer 
informasjon kommer senere, på kom-
munens hjemmeside og forhåpentligvis 
etter hvert  på Flå frivilligsentral sin hjem-
meside.
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Onsdag 28. september serverte 9.trinn 
lunsj til alle elever og ansatte ved Flå skole. 
Elevene fikk produkter fra Gol bakeri, 
Bama (Lundteigen på Gol), KIWI, Europris 
avd. Flå og Nortura på Gol. Elevene fikk 
blant annet brød, frukt og grønt, pålegg og 
dekketøy. Resultatet ble et flott måltid for 
alle på skolen. Prosjektet utgjør en del av 
faget mat og helse, som er avgangsfag for 
9.trinn.  Vi takker alle som gjorde lunsjen 
mulig.

Skolelunsj ved Flå skole 2016
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Bak fra venstre: Jana, Igor, Linda, Helle Marie, Benjarong, Tomine.
Foran fra venstre: Aurora, Hevine, Mohammad, Szymon, Gabija.

1. klasse 2016

Flå skole informerer:
 14. desember kl. 11:00
 Grøtfest
 15. desember kl. 18:00
 Juleavslutning i gymsalen
 16. desember kl.09:00
 Skolegudstjeneste
 19. desember kl. 18:00
 Juleball, ungdomsskolen

Julehilsen fra Flå skole
Vi ønsker alle elever og foresatte  

en riktig GOD JUL.

Hilsen alle ansatte ved Flå skole

Ny på Flå skole
Alexander Teigen Øren 
er ansatt i et vikariat 
ved Flå skole skoleåret 
2016/2017.

Alexander er 27 år, 
og er engasjert som 
kontaktlærer i 8. trinn 
dette skoleåret. Han er 
utdannet allmennlærer 
fra 2012, og har vært ansatt i Årdal og Nes før 
han begynte i Flå.

Vi ønsker Alexander velkommen til Flå skole. 
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Vi har 25 aktive barn her hos oss på SFO. Det 
er både lærerikt og fi nt å få jobbe med barn.
Dagene blir aldri kjedelig og aldri like! I år har 
vi hatt fokus på vennskap og at alle skal være 
snille mot  hverandre. Derfor har vi laget en 
«vennskapsbåt», hvor barna har tegnet seg 
selv oppe i båten. Hjertene får barna lime på 
båten når de har gjort noe ekstra fi nt mot en 
annen person.

Ellers har vi leker og aktiviteter for enhver 
smak. Om høsten er vi på bærturer. Til jul invi-
terer vi til julekos og en liten salgsmesse. Om 
høsten og vinteren er vi både på svømming og 
bruker ski og skøyter. Sommeravslutningen byr 
på både skattejakt og natursti. 

Her er en liten smakebit over hva vi gjør:

Julekos/julekafe på SFO 
Tirsdag 6. desember kl 16.00-17.30

Vi håper alle SFO-barn med familie har tid til 
å ta seg en ettermiddag sammen med oss på 
SFO.

SFO

August har bygd et kjempefi nt hus.                        Her har noen lagd en fi n kake. Kreativt!      

Det blir salg av kaff e og kake til en billig penge.
Vi kommer også til å lage noen juleprodukter 
sammen med barn, som barna får selge.

Velkommen til en koselig ettermiddag!

Personalet på SFO
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BARNEHAGENS FACEBOOKSIDE
Flå kommunale barnehage har opprettet egen 
facebookside der vi viser fram livet i barne-
hage hverdagen. Lik gjerne siden vår!

JULEFERIE 
Barnehagen stenger dørene i julen. Siste dag 
før jul er fredag 23.12.16, og første dag etter 
nyttår er tirsdag 03.01.17. 

Barnehagen har planleggingsdag mandag 
02.01.17, 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

Livet i barnehagen
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Kragerøfestivalen juni 2016

På årets høstfest i Vassfarbjørnen 4H var det rekord-
mange prosjekter. Vi gratulerer alle 4H-ere med gode 

g jennomførte oppgaver og ønsker lykke til videre.

Festspillfrokost på Nesbyen 4. juni

Informasjon fra 
Flå skolekorps

Tusen takk til Erik Bryhn Frostad som har 
gitt Flå skolekorps en trompet, det setter 
vi stor pris på. Flå skolekorps har øvelse 
onsdager kl 16.30–18.00 på Flå skole.
Har du spilt i korps og ønsker å være 
med oss er du hjertelig velkommen. 
Møt opp eller ta kontakt med en av oss 
i styret. 

Mariann  92 21 66 34 
Kaja  47 83 22 38
Siv  40 21 63 94
Anne Lene  99 29 53 20

KORPS ER GØY OG SOSIALT
Flå skolekorps skal spille på Bjørne-
parken Kjøpesenter 10. desember.

Rekordmange prosjekter 
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Tour of Norway  
for kids

 
Tour of Norway for kids kom også i 
sommer til Flå. Mange deltagere med 
stor innsats i strålende sommervær fikk 
en flott opplevelse i løypen ved Bjørne-
parken Kjøpesenter.

Daniel Kvammen  
på tur
På sin turne med buss gjennom Norge, 
stoppet Daniel Kvammen både på Flå og 
Gulsvik. Flott musikk, stor stemning og 
stormende jubel!

Gjeddefiskefestivalen

Årets gjeddefiske-
festival i Gøschvik 
gikk av stabelen i 
strålende i junivær. 
Litt kaldt i vannet, 
og derfor mindre 
fangst enn nor-
malt, men en flott 
dag med mye liv 
og røre på og rundt 
 Hallingporten
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For å oppsummere startet de fleste sesongen 
på hjemmebane, med Roppecrossen 2016, 16. 
april. Der stilte 39 hjemmeførere til start, og 
vi hadde førere på pallen i alle klasser! Resul-
tatlister fra Roppecrossen 2016 ligger på våre 
hjemmesider, www.nmknh.no.

Utover i 2016-sesongen ble det mange gode 
plasseringer å glede seg over. Både på kvalifi-
seringsløp og på festivaler. Kan trekke frem at 
Torgeir Bråten vant Smådølfestivalen i Uvdal, 
og Henning Maribo vant jr. klassen på Goldags-
løpet. 5 juniorer kvalifiserte seg til landsfinalen 
for juniorer, med over 100 deltagere til start ble 
Henning Maribo nr. 3 og Vegard Endrerud nr. 4!
I landsfinale for damer stilte May Iren Nat-
ten Frydenlund til start og ble nummer 3! 
Landsfinalen i åpen klasse gikk på Starmoen 
Motorbane i Elverum, der hadde NMK Nedre 
Hallingdal 13 førere til start, det er nest mest 
av alle klubber i landet. Etter god kjøring av 
samtlige, endte til slutt Hallvard Sundqvist på 
en meget sterk 4. plass.

Klubbmesterskapet gikk av stabelen med 47(!) 
påmeldt. Vinner i åpen klasse ble Ole Kristian 

Maribo og vinner av juniorklassen ble Iver 
 Kleven Hilde.
Vi gratulerer våre utøvere med årets prestasjo-
ner! Vi er meget stolte av å være blant landets 
beste klubber i bilcross!

Når det kommer til planer for 2017 har vi 
allerede fått dato på kvalifiseringsløp på Rop-
pemoen. Det blir 22. april.
Vi er fornøyd med arrangementet vi hadde i 
2016 og ønsker å gjøre det like bra i 2017.
Det ble satt deltaker- og publikumsrekord og 
håper vi kan gjøre det samme igjen neste år.

Sist men ikke minst ønsker NMK Nedre 
 Hallingdal å takke alle som bidrar! Enten det 
er som funksjonær under løpet, på dugnader, 
eller med spons. Uten den gode dugnadsånden 
i Flå hadde ikke klubben vår vært den samme! 
Tusen Takk til alle sammen!

For oppdateringer og informasjon om klubben 
besøk oss på Facebook, eller www.nmknh.no

Ragnar Hilde
Leder NMK Nedre Hallingdal

Sterke prestasjoner
NMK Nedre Hallingdal har i år igjen vært landet rundt og kjørt bilcross 
og rallycrossløp, og vi kan nevne sterke prestasjoner i fleng.
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Hovedveg  
øst-vest

Det pågår for tiden utredninger og debatt om hvor 
hovedvegene mellom øst og vest skal gå. Mye av 
næringslivet i Flå er avhengig av stor trafikk og 
gode veger. 

Vegvesenet ønsker å bruke minst mulig penger på 
veg i Hallingdal. De har derfor valgt E134 gjennom 
Telemark som hovedveg. Drømmen til vegvesenet 
er å knytte Bergen til denne vegen ved å bygge ny 
veg og ny Hardangerbru fra Odda til Bergen. Et 
gigantisk prosjekt i et område der det nesten ikke 
bor folk. Den største trusselen mot et slikt prosjekt 
er at Rv7 over eller helst under Hardangervidda blir 
en vintersikker veg. 
Ekspertene i Vegvesenet foreslår derfor at det gjø-
res minst mulig med vegen i Hallingdal, og at man 
velger Rv52 Gol-Borlaug som den andre vegen. 
Dette åpner for vegen Odda-Bergen, noe som i 
følge Statens Vegvesen vil føre til en halvering av 
trafikken i Hallingdal, og også i Hemsedal. Med 
en slik utvikling kan det bli ganske stusselig her. 

Denne kampen er så viktig og avgjørende for Hal-
lingdal et den bare kan ha et utfall: Tunnel under 
Hardangervidda.

Frokostmøte
I løpet av året arrangerer Flå kommune 3-4 frokostmøter for 
å komme i kontakt med næringslivet i kommunen. Møtene 
bruker å være godt besøkt. På møtet i oktober ble det i 
tillegg til informasjon fra kommunen holdt et innlegg om 
rullering av næringsplanen ved Kjell Ove Solbakken i Norsk 
Turistutvikling, og Harald Victor Hove som er daglig leder 
i Hardangervidda tunnelene pratet om viktigheten av å 
velge rett veg over fjellet.
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Riving
I slutten av oktober ble det gamle kom-
munehuset og helse- og sosialbygget 
revet. Dette var bygninger som i mange 
år hadde gjort nytte for seg, men som nå 
hverken fylte kravene til energiøkonomi-
sering, universell utforming eller arbeids-
miljø. Etter at kommuneadministrasjonen 
og helsetjenestene flyttet til Veksthuset, 
har lokalene stått tomme. 

Menighetshuset malt

Menighetshuset har i sommer blitt malt. Det 
er ca 20 år siden sist, så det var på tide. Da 
kommunen overtok menighetshuset fikk vi 
også med på kjøpet en gave på over 150 000 
kr. Disse pengene og litt til har blitt brukt til 
malingen. Etter at det gamle kommunehuset 
og helse- og sosialbygget har blitt revet, vil 
dette bli et viktig og pent element i sentrums-
bildet.

Opprusting av veger
I høst har det blitt foretatt opprusting av flere 
kommunale veger. Fra Suserudbekken til 
 Bårdsplassen er det foretatt grøfterensk, lagt 
nye stikkrenner, deler av Sørgardsvegen er 
reasfaltert, vegen på Tunnelen 2 er asfaltert 
og det er lagt ny asfalt rundt tilbygget på Flå-
heimen. I løpet av neste år kommer det gatelys 
på  Tunnelen 2
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Kommunereform
I forbindelse med kommunereformen, ble det i juni 
avholdt et folkemøte i kommunestyresalen på Vekst-
huset. Til tross for strålende vær var det stort fram-
møte. Professor Bjarne Jensen og Runar Hanevold fra 
Fylkesmannen innledet. Det var stort engasjement i 
salen. 

I ettertid er innstillingen fra Fylkesmannen at 
 Hallingdalskommunene fortsetter som egne kom-
muner, men at det startes prosesser med tanke på 
framtidig sammenslåing.

Vi tilbyr julebuff et med hjemme-
laget tradisjonsrik mat for små og 
mellomstore bedrifter og privat-
kunder. Det blir dans med levende 
musikk. 

Julebuff eten koster i år 595,- 
og inkluderer aperitiff , julemat, 
kaff e og levende dansemusikk.
For bestilling ta kontakt på 
32053570

Thon Hotel Bjørneparken 
ønsker å feire julen 

med dere!
2–3. desember 2016



Hallingporten 
10. Desember Kl 19.00

Pris kr 350 pr person. Drikke kommer i tillegg.
Det vil også bli mulighet for å kjøpe en 

signert bok denne kvelden

Påmelding til Hallingporten 
eller på mail 

til HallingEventYr: post@hallingeventyr.no 
innen 2. desember

Som Hallgrim Berg så treff ende 
beskriver fenomenet i bokens forord:

«Skal representantane halde ut det tunge slitet på Stortinget, 
må dei ha utsikter til litt hygge og avveksling. Det beste 
er turar til storbyar og eksotiske reisemål, langt vekk frå 
vrange veljarer og slitsame journalistar. Slike studieturar 

skal utløyse trivsel og glede, løfte sinnet, føre til inspirasjon 
og gi perspektiv i arbeidet for fedrelandet.»

RAKFISK, GODE HISTORIER OG MYE HUMOR 
MED HALLGRIM BERG
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MOT for dagen

Tenk deg…

At det er en bank som hver eneste morgen 
setter inn 86 400 kroner på kontoen din. Men 
banken overfører ikke pengene til neste dag. 
Hver eneste natt blir alle pengene som du ikke 
brukte opp den dagen, slettet fra kontoen din. 
Hva ville du gjort i et slikt tilfelle? Du ville selv-
sagt ha brukt opp alle pengene den dagen!!

Hver eneste av oss har virkelig en slik konto! 
Men det er ikke penger som blir satt på kon-
toen din. Navnet på kontoen er TID. Hver 
eneste dag blir du godskrevet med 86 400 
sekunder. Hver eneste natt blir den tiden du  
har unnlatt å bruke fjernet. Ingenting blir over-
ført til neste dag og du kan heller ikke bruke 
noe på forskudd.

Hver eneste dag blir en ny konto opprettet for 
deg. Hver eneste natt blir det som er ubrukt 
fjernet. Hvis du unnlater å bruke dagens inn-
skudd er det du som må bære tapet. 
Det er ingen vei tilbake. Du kan ikke overtrekke 
kontoen for i morgen! Du må leve i nuet og 
bruke dagens innskudd. Invester tiden slik at 
du får det meste igjen  i form av helse, glede 
og suksess. Tiden går. Gjør det beste ut av 
dagen i dag.

• For å forstå verdien av et år, spør en stu-
dent som strøk til eksamen. 

• For å forstå verdien av en måned, spør en 
mor som fødte et barn for tidlig.

• For å forstå verdien av en uke, spør redak-
tøren av en ukesavis.

• For å forstå verdien av en time, spør de 
nyforelskede som venter på å møtes.

• For å forstå verdien av et minutt, spør 
han som kom for seint til flyet.

• For å forstå verdien av et sekund, spør 
en person som akkurat så vidt unngikk 
en ulykke på motorveien.

• For å forstå verdien av et millisekund, 
spør han som kom på andreplass i en 
OL-konkurranse.

Verdsett hvert eneste øyeblikk og verdsett det 
enda mer fordi du delte det med noen som 
betyr mye for deg, så mye at du delte tiden 
din med denne personen. 
Og husk at tiden ikke venter på noen. Gårsda-
gen er historie. Morgendagen er et mysterium. 
Dagen i dag er en gave. Det er derfor det kalles 
nuet. Ta vare på deg selv og andre. Nyt dagene 
og tiden. 

En oppfordring til dere alle: Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. 
Unn hverandre suksess.

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

Hilsen fra MOT-teamet i Flå
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Sammen skaper vi et tryggere samfunn 
Svært mange elever opplever å få både hver-
dagen og skolegangen sin ødelagt på grunn av 
mobbing. Derfor trengs det kontinuerlig mot-
stand mot mobbing fra foreldre, lærere, elever og 
samfunnet rundt. Mobbing er et stort samfunns-
problem, og det å gi unge et trygt oppvekstmiljø 
er det viktigste forebyggende tiltak vi har. 

MOT ansvarligg jør og bevisstg jør ungdom. Vi 
ser at når ungdom får synligg jort hvilken enorm 
påvirkningskraft vi alle har på hverandre, så tar 
ungdommen det ansvaret som følger med. På 
en MOT-skole blir det satt av tid til å jobbe med 
slike spørsmål sammen med ungdommene, og 
vi får sammen med ungdommene tid til å bygge 
en kultur som gjør det både kult og fint å bry seg. 

Mandag var alle elevene samlet i gymsalen der rektor holdt appell, det ble vist en film om 
emnet og elever og ansatte sang «Stopp, ikke mobb».  Deretter gikk alle ut i skolegården 
og dannet en vennskapslenke (se bilde). Vi kan ellers nevne at vi blant annet har hatt 
sangsamlinger, MOT-øvelse, lekegrupper og samtalegrupper denne uka.

Flå skole vil fortsette med å jobbe mot en mobbefri skole, med forskjellige tiltak for trivsel 
og vennskap. Et av de første tiltakene blir  å sette ut en eller to profilerte vennebenker, der 
elever kan sette seg ned og invitere andre til vennskap.  

23. november  arrangeres MOT til å glede-dagen 
over hele landet. Flere tusen ungdommer er med 
på å spre glede. Ved å glede andre med enkle 
midler kan vi skape et varmere lokalsamfunn for 
alle. Så send en SMS til noen du er glad i. Ring 
noen du ikke har snakket med på lenge. Ta en 
kaffekopp med naboen du ikke ser så ofte, eller 
bare gi et smil til en du ikke kjenner.

Og husk: Vi greier bare å stoppe mobbing og 
skape et tryggere miljø hvis alle, både voksne og 
ungdom, viser mot og tar ansvar.

Kjære alle sammen:
Ha en fin MOT til å glede-dag!

Aksjonsuke mot 
mobbing uke 36

I forbindelse med den årlige  
aksjonsuka mot mobbing har  
Flå skole hatt et spesielt sterkt  

fokus på vennskap.

MOT til å glede dagen 23. november
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Integreringstjenes-
ten er stadig på 
utkikk etter vinter-
utstyr til de som 
trenger det. Har du 
i overfl od så ta kon-
takt med undertegnede.

KREATIV 
(ungdomsklubben)

MANDAGER KL 1830-2100 

Valgfri aktivitetsmuligheter: 
Første mandag i måneden: Brettspill/spillekveld
Andre mandag i måneden: Filmkveld
Tredje mandag i måneden: Spillturneringer
Fjerde mandag i måneden: Hobbykveld (Lage, 
lære og vise hverandre. Foreldre og andre res-
surspersoner som kan tas inn i klubbtiden her, 
er veldig bra. For å skape mest mulig bredde.) 

PSST: Be om å bli medlem av Facebookgruppa 
KREATIV. Der legges det ut info fortløpende. 
Både det som skjer, men også hvis KREATIV 
ikke er åpen. 

VI TRENGER FORELDREVAKTER FOR Å IMØ-
TEKOMME FREDAGSKLUBBØNSKER. MEN 
OGSÅ EN DEL TIRSDAGER. SETTER OPP EN 
OVERSIKT. Send gjerne en SMS om dette. 
VI HAR OGSÅ HELDIGVIS ANDRE FRIVIL-
LIGE RESSURSPERSONER MED PÅ LAGET 
SOM VIKTOR OG CHARLOTTE SOM HAR 
VÆRT MED EN DEL DE SISTE TO ÅRENE. 
Inngang kr 10,-

GLA’KORET
Interessert? 
Si ifra til Martha/Marianne. Vi vil gjerne ha 
med fl est mulig fra ulike aldersgrupper.
Martha: 95838312 / Marianne: 91796377

Lyst til å prøve litt? Vi har lav terskel for å være 
med. Blir øving mandager, men ikke hver uke.
Følg med på oppslag og Facebook.
Vi har også her Facebookgruppen Gla-koret. 
Be om å bli medlem, enten via foreldre (de 
under 13 som ikke er der) eller deg selv.
«Vis omsorg, ta vare på deg selv og andre og 
bry deg  positivt i miljøet ditt!». Husk at du er 
selv med på å bestemme hvordan dagen din 
blir. LAG EN FIN DAG!

VELKOMMEN PÅ KREATIV OG KOR!! 
Hilsen Martha K. Gaptjern (95838312)

Ungdomsleder Flå Kommune

Vinterutstyr
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May Britt Andersen Kolsrud      
Integreringstjenesten
Mob. 47 61 25 56

Ønsker dere som vennegjeng eller fi rma ha 
et uformelt julebord/kveld

På HallingEventYr tunet med hygge i grill-
hytte og mulighet for bruk massasjebad og 
badstu, så ta kontakt for pris.

Vi har også et supert uteområde hvor vi kan 
ha litt lek, moro og aktivitet i tillegg.

Ta kontakt på 95838312 eller 97089649 
eller post@hallingeventyr.no
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JULEKONSERT 
på Flåheimen

torsdag 15. desember kl  12.30
med Anne Lise Gjøstøl (sang) 

og Kari Bergaplass (piano)

ALLE ER VELKOMMEN !! 

I Flå kom det inn kr 60,60 pr 
 innbygger. Dette gav oss en 

5. plass i Buskerud. 

En stor takk til alle som stiller opp 
på dugnad for å få gjennomført 

et slikt arrangement. 

RESULTATER FRA TV-AKSJONEN 2016 
– Røde Kors «sammen får vi hjelpen helt frem»

Åpningstider 
Flå Svømmehall:

Tirsdag:
17.45 – 18.45   Barn 0-11 år, ifølge 

med voksen
18.45 – 19.45  Ungdom 12 – 15 år
19.45 – 21.00  Voksne

Fredag:
17.45 – 18.45   Barn 0-11 år, ifølge 

med voksen
18.45 – 19.45  Ungdom 12 – 15 år
19.45 – 21.00  Voksne

Priser (fra 1. desember 2016):
Barn: Kr. 30,-
Voksne: Kr. 40,-
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- 22 -- 22 -

Spinning
Spinningtime på URSUS 8.30 mandags 
morgen. Instruktør – Vivian Tangnæs

Dagsenteret «Solgløtt» åpnet dørene 
for første gang den 10 oktober. Dag-
senteret er åpent mandag til fredag 
fra kl. 09.30 til 14.30.

Personer med demenssykdom er økende i Norge, 
over 70 000 personer er rammet på nasjonal basis 
og ca. 10 000 vil få diagnosen hvert år. Derfor er 
arbeidet med å gi denne gruppen og deres pårø-
rende et best mulig tilbud svært viktig fremover.

I Flå kommune ble arbeidet med tilrettelagt tilbud 
for denne gruppen startet i tråd med regjeringens 
demensplan 2020. Planen er et dokument for kom-
munene, slik at de kan forbedre sitt tjenestetilbud 
til personer med demens og deres pårørende. 
Målet med dagsenteret er at brukerne skal få et 
tilrettelagt tilbud som gir gode og meningsfulle 
aktiviteter, opplevelse av mestring, samt at pårø-
rende skal gis støtte og avlastning. Aktivitetene 

utarbeides etter brukernes interesser og forutset-
ninger. Arbeidet med sanse-hage er påbegynt, og 
skal arbeides videre med våren 2017.

I dag har vi to miljøarbeidere som er på dagsen-
teret. Irene Barca er på dagsenteret mandag og 
onsdag. Ruth Skeide er på dagsenteret tirsdag, 
torsdag og fredag. Ved nærmere informasjon, ta 
kontakt med Kari Rapp, tlf. 97153351.

Irene Barca og Ruth Skeide arbeider med dagsentertilbud

Informasjon om nytt dagsenter for 
hjemmeboende med en demenssykdom
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Ny bussforbindelse Gardermoen
Fra 18.oktober starter en ny bussforbindelse fra Hal-
lingdal som korresponderer bra med vår fl ybuss.

Stig på bussen på Geilo 05.45, på Gol 06.45, på Flå 
07.15 og stig av ved Ringerike sykehus 08.30. Ta en 
kopp kaff e på Ringerike Gjestegård og så videre 
med vår buss kl 08,55. Ankomst Gardermoen kl 
10.15, 3,5 timer etter at du forlot Gol.

Motsatt vei går det også veldig bra. Vår fl ybuss fra 
Gardermoen kl 16.00 ankommer Ringerike syke-
hus kl 17.10. 25 minutter senere kl 17.35 går bussen 
tilbake til Hallingdal.

Vi håper mange vil benytte denne gode mulighe-
ten, og at smågrupper tipser oss på forhånd slik 
at vi kan stille med stor nok buss.

Venner av Hallingdal Sjukestugu

Kronerulling og 
medlemsskap
860 000 kr vart totalbeløpet på kronerullinga.
750 000 kr er allereie vedtatt brukt og dels betalt.

Alt som er godkjent ligg innafor begrepet Teleme-
disinsk utstyr, der ein del av dette er tilleggsutstyr 
til CT-maskina som er på plass. I tillegg har vi kjøpt 
inn 2 overvakingsmonitorar (bilde) og kommuni-
kasjonsutstyr som skal åpne for vurderingsstøtte 
og spesialisthjelp frå sjukehus.

Venneforeininga har òg vedtatt støtte til HSS på 
fl eire andre områder, men dette er løyvd frå vår 
driftskonto da det ikkje er rekna som telemedi-
sinsk utstyr som kronerullinga skulle gå til.

No vil me spesielt ynskje nye medlemmer vel-
komen. Det er enkelt å bli medlem, da du kan 
betale inn 150 kr (familie 250 kr) til konto i Spb1 
2320.16.94892. Skriv i meldingsfeltet: Medlems-
skap og navn på dei du vil melde inn.
VELKOMEN SOM MEDLEM. ME TRENG DEG.

Mvh Trond Kleppen
tkleppen89@gmail.com

Mobil 0047-99307215

NB! Flå kommune tar forbehold om endringer i rutetidene, sjekk nettsidene til busselskapene og NSB før reiser.

TOG: 

Fra Flå Ankomst Oslo Fra Oslo: Ankomst Flå:

4:00 6:25 12:03 14:16

16:38 19:07 23:25 1:50 (a)

BUSS: 

Fra Flå Ankomst Oslo Fra Oslo: Ankomst Flå: Endestasjon:

2:50 6:00 9:40 11:45 Førde

7:35 9:30 14:35 17:25 Førde

15:45 18:20 16:30 18:30 Geilo

18:45 20:50 21:40 0:40 Førde

SKOLERUTA: 

Fra Flå Ankomst Hønefoss: Fra Hønefoss: Ankomst Flå:

6:40 7:48 (b) 15:45 16:52 (b)

Tog og buss til og fra Flå

(a) Ikke lørdag

(b) bytte på Sokna



Som mange sikkert har fått med seg, så har 
det i sommer foregått mye anleggsarbeid på 
kirkegården. Det ble i vinter jobbet med å 
skifte ut kabler og noen lyskastere. Pga. vin-
ter, snø og is ble selve gravejobben utsatt til 
sommeren. Hadding Elektro i sammen med 
kirkegårdsarbeider Per Arne Martinsen har 
gjort en fl ott innsats med dette. 

Pga stadig nye og mange arbeidsoppgaver på 
kirkegården, ansatte i deltidsjobb og krevende 
økonomi er vi veldig takknemlig for de som 
ønsker å hjelpe med litt dugnad. Per Arne 
ønsker seg veldig en liste med folk han kan 
ringe til ved behov. Gode hjelpende hender 
er vi alltid takknemlig for. Er du interessert i 
å stå på en slik ringeliste, så ta kontakt med 
kirkekontoret eller Per Arne direkte.

Trosopplærer Gerd Eli Berge hadde sin siste 
arbeidsdag i Flå 30. september. Dvs, hun var 
med oss på en avsluttende gudstjeneste høst-
takkefest i Flå kirke. Denne dagen var det både 
fi reårsbokutdeling og barnedåp. Flå menig-
het er takknemlig for den tiden Gerd Eli har 
hatt hos oss. En trofast, engasjert,  lojal og 
omsorgsfull person som har gitt mye av seg 
selv til Flå Menighet. Marianne Gandrud Skin-
nes har startet som trosopplærer fra nå. Med 
arbeidsoppgavene som organist og konfi rmant-
medarbeider vil hun kunne jobbe bredt med 

barn og ungdom i Flå menighet. Vi ønsker 
henne velkommen som ny trosopplærer. Følg 
med på facebookside og plakater ellers for det 
tilbudet som blir her.

Det har igjen blitt lyst ut prestestilling i Hal-
lingdal Prosti. Denne gangen en prostiprest, 
som man ønsker skal bosette seg i Flå. Innen 
neste nummer av Fløværingen, vil vi vite mer 
om hvordan prestesituasjonen er da. I desem-
ber vil dere møte Kjell Bjørka, og i tillegg er det 
Bente H. Nyseth og Arne Jensen som vil delta 
i prestetjenesten i Flå. 

Vil igjen minne om at hvis dere ønsker en prat 
på kirkekontoret, så ta kontakt for avtale. I 
hovedsak vil jeg være å fi nne på kirkekontoret 
onsdag, men dette kan variere noe i desember–
mai pga et opplæringsprogram jeg skal delta 
på. I disse månedene vil jeg nok være tilstede 
noe på andre dager også. Det beste er derfor 
å ta en telefon på forhånd eller sende en mail. 
Servicekontoret vil være informert.

Vil oppfordre alle til å møte opp på julekonsert 
den 25. november og ellers julesangkvelden 
som er mandag den 19. desember. 
Er det noen som har ideer til musikk og kultur-
kvelder o.l. i kirken vår eller på menighetshuset, 
så er dere hjertelig velkommen til å komme 
med ønsker for dette.

Informasjon fra Flå menighet
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Vi har også fått forespørsel om at konfi rma-
sjonsdagen fl yttes til lørdag i stedet for søn-
dag. Dette for at det er mange som har gjester 
langveisfra og mange synes derfor det er ok 
å feire dagen på lørdagen. For at selve konfi r-
masjonen fortsatt skal stå i hovedfokus har vi 
på oppfordring og ønske fra menighetsrådet 
søkt biskopen om tillatelse til dette. Dette har 
vi fått et ja på. Dvs, så har vi et prøveprosjekt 
på dette fra 2017 til 2020. Flå har de siste årene 
hatt konfi rmasjonen første helga i mai. Dette 
fortsetter vi med, men da på lørdag i stedet 
for søndag. 

Det foregår også en betydelig jobb på regis-
trering av inventaret til kirken. Dette er det 
menighetsrådet som har tatt ansvar for. 

Vil ønske dere alle en fi n førjulstid og en riktig 
god jul og alt godt for det nye året!

Ta vare på hverandre, nyt dagene og livet!

Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor

Martha Kristin Gaptjern, Kirkeverge

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

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

Kirketjener/klokker
Karin Reiersgård, 
Tlf: 97173436

Kirkegårdsarbeider:
Per Arne Martinsen 
Tlf: 95937961
Mail: perarne.martinsen@gmail.com
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Søndag den 14. august ble 50-års-
konfi rmanter invitert til Flå kirke.

Det er alltid en til to i kullet som kontaktes 
for å ta ansvar for denne dagen fra konfi r-
mantenes side.

Arne Sørlie tok denne gangen kontakt selv, 
og hadde regien på dagen og det sosiale.

Etter gudstjenesten ble de invitert til Rime 
Gård, hvor HallingEventYr var så heldige 
å få lage rammen rundt den sosiale delen 
av dagen etter ønske fra Arne.  Her ble det 
både småmat, toradermusikk, Berte Skruk-
kefyllhaugen, gode historier, mimring fra 
ungdommen og konfi rmasjonstiden, og ikke 
minst hygge i svært godt og nydelig vær oppe 
i fjellheimen.

50-årskonfi rmanter
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Sander Gullingsrud Bækken, 
Einar Espeland Roa, Martin Hyldmo, 
Håkon Gaptjern Sveen, Mats Østdahl, 
Håvard Gaptjern Endrerud, Daimen Martinsen, 
Henrik Andersen Kolsrud, Marianne Gandrud 
Skinnes (konfi rmantmedarbeider), 
Kjell Bjørka (prest)

Konfi rmanter 
2016

Fra venstre foran:Terje Eklund, Anne (Pedersen) Johnsrud, Ingertha (Ekeren) Gandrudbakken, 
Inger ( Johansen) Haslene, Unni ( Johansen) Andresen, Live Kolsrud Engene. Fra venstre bak: Oddvar Moen, 

Arne Sørlie, Tore Endrerud, Bjørg Lien, Leif Sten Thorbjørnsen, Kolbjørn Breivik, Tor Gunnar Sand.
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Vet du hva som står på de to 
klokkene i kirketårnet i Flå kirke, 
og når er orgelet bygget? Det vet 
tårnagenter som utforsker kirken. 
Fem barn i alderen 7–10 år tok 
utfordringen med å løse oppdrag og 
mysterier i kirken og Bibelen, og ble 
med på tårnagentsamling 27.mai. 
Utstyrt med masse energi og godt 
humør, lupe, lommelykt og agent-
tips, samt god veiledning av kirkens 
ansatte ble alle oppgavene løst. 

Tårnagentene prøvespilte på kirkeorgelet 
og var høyt oppe i kirketårnet, det forvun-
nede kirkesølvet ble heldigvis funnet igjen! 
Ute på kirkegården ble det plantet blom-
ster og på menighetshuset ble det servert 
«fl aggermus»-suppe. 

Misjonskonsulent Reidun A Weberg fra 
Det norske misjonsselskap tok oss med til 

Tårnagenter i Flå kirke
Thailand og et misjonsprosjekt der, kirkesen-
teret i Mukdahan. 
Tusen takk til alle som var med! 
På den ene kirkeklokka står det 
«Med klokkeklang o Frelsermand, du hjem oss 
alle kaller».

Noe å tenke på når kirkeklokkene ringer i Flå 
kirke.
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Prestetjenesten i Hallingdal 

Vi har til nå hatt ti prestestillinger i Hallingdal 
prosti, fordelt på 9,5 årsverk. Soknepreststil-
lingen i Flå har stått ubesatt siden juni 2015. 
Videre har vi hatt to sykemeldte prester siden 
februar 2016.

Vi har løst dette ved at Terje Eklund har vært 
vikar i Flå og Nes, og ved at prostiprest Arne 
Jensen har hatt mer tjeneste i nedre del av 
prostiet. Prosten har tatt noe vikartjeneste, 
men vi har også måttet avlyse noen gudstje-
nester. Både i Flå, Nes og Ål. Det har skjedd 
i samråd med kirkevergene. 

Parallelt med dette har økonomien i bispe-
dømmet blitt trangere. Det ble satt ned et 
bemanningsutvalg som kom med en rapport 
ut fra visse kriterier i forhold til innbyggertall, 
antall gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Bispedømmerådet må skjære ned fem års-
verk, og siden administrasjonen ble «slan-
ket» i forrige runde, kommer nedskjæringene 
nå blant prestene. I sitt augustmøte vedtok 
bispedømmerådet at Hallingdal må bidra 
med ett årsverk. Det skal ikke skje ved opp-
sigelse, men ved ledighet, omorganisering, 
eller naturlig avgang. 

Vi har ikke lenger hjemmel for en 100 % 
 soknepreststilling i Flå. Vi regner også med 
at vi mister den halve stillingen som rådgiver 
og sekretær for prosten. I denne prosessen 
har vi et nært samarbeid med ledelsen på 
bispekontoret. 

Terje Eklund har gått inn i et vikariat i Valdres 
fra 1.10.16. Vi har forsøkt fl ere vikarløsnin-
ger uten å lykkes. Det som er på plass, er at 

Kjell Bjørka skal ha tjeneste i Flå i desember. 
Prosten har også mulighet til å bruke sin sty-
ringsrett ved behov. Prestene er ansatt med 
prostiet som tjenestedistrikt, og kan dermed 
gjøre tjeneste i andre sokn enn der de har 
sin base. 

For å løse prestesituasjonen i Nes og Flå, har 
vi nå lyst ut en stilling som 100 % prostiprest 
i Hallingdal med tjeneste i nedre del av pro-
stiet. Det gjør vi som et midlertidig grep for 
å løse den situasjonen vi har her og nå. Det 
betyr ikke at vi endrer de to stillingshjemlene 
vi har som 100% sokneprest i Nes, og 50% 
sokneprest i Flå. 

Dette er en krevende situasjon for bispe-
dømmet. Det har også vært krevende for 
prostiet. Aller mest krevende er situasjonen 
for dere i Flå og Nes. Det har vist med all 
mulig tydelighet at en trenger lokale prester. 
Både i staber og rådsmøter, i gudstjenester 
og kirkelige handlinger. I konfi rmantarbeid 
og annet menighetsarbeid, og som del av 
bygdemiljøet. Vi håper at utlysningen av 
den nye stillingen vil innebære en ny giv i 
menighetene!

Vigdis Moen Storhaug
prost i Hallingdal 
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Å vere fadder for eit barn er ei oppgåve som 
ikkje vert avslutta når dåpshandlinga er over, 
for mange betyr det livsvarige band. Som fad-
der lover ein å bidra til at barnet skal lære om 
den kristne trua. Eit medlemskap i Dåpsklub-
ben Tripp Trapp kan vere eit godt alternativ 
som faddergåve. Det meiner Anne Line 
Tufte land Kroken, prest i St. Jacob kyrkjelyd 
i Bergen. Ho er fadder til Peder (1 år), og då 
han vart døypt våren 2015 var medlemskap i 
Tripp Trapp-klubben gåva frå henne. 

LETTAR RELASJONSBYGGINGA
– Dåpsklubben bidreg positivt i fadderrolla 
ved at den gir informasjon og opplæring om 
den kristne trua gjennom Peders barne- og 
ungdomstid. Det er lettare å drive trusopplæ-
ring viss ein har materiale og informasjon å 
vise til. Det gjer det også lettare å bygge rela-
sjon mellom meg og han fordi vi har bøker vi 
kan lese i lag, fortel Anne Line. Dåpsklubben 
sender ut 3 pakkar i året med bøker og anna 
materiell. Kroken fortel vidare: 
– Dåpsklubben gjer det lettare å utføre det 
oppdraget som eg har lova å gjere. IKO har 
mange fi ne måtar å synleggjere bodskapen 
på og gjennom materialet i Dåpsklubben blir 
det meir levande. Hadde eg berre hatt Bibe-
len å vise til, ville det ha vore vanskelegare. 
Viktig med kunnskap om religion
Dåpsklubben Tripp Trapp gir ut materiell 
som fortel om ulike deler av samfunnet. Eitt 

døme er den kritikarroste boka Akim løper. 
Boka handlar om barn på fl ukt og er veldig 
samfunnsaktuell i den fl yktningsituasjonen 
vi står i no. 
– Det er viktig for eit barn å få vite noko om 
det samfunnet og den religionen ein er ein 
del av. Det å få kunnskap om den kristne 
trua gir kunnskap om religion, og når ein er 
kjend med omgrep knytt til eins eiga tru er 
det lettare å vere i dialog med andre religio-
nar, seier Kroken. 

IKO KVALITETSSIKRAR GÅVA
I IKO-Forlaget er det fl eire som jobbar med 
utveljing av bøkene og materialet barna mot-
tar gjennom Dåpsklubben, og nettopp dette 
trekker Kroken fram som ein av dei viktigaste 
grunnane til at ho valde eit medlemskap for 
sitt fadderbarn: 
– Eg slepp å ta jobben med å kvalitetssikre 
gåva fordi eg veit at IKO gjer ein grundig jobb 
og har ein god teologi, derfor er eg trygg når 
eg hjelper foreldra med trusopplæringa for 
Peder, fortel Kroken. 

FINT AT TING GÅR AV SEG SJØLV
Som avslutning spør eg korleis det påverkar 
henne i kvardagen og då ler ho medan ho 
forklarar:
– Det beste er nesten at det går av seg sjølv. 
Fadderbarnet mitt får kontinuerleg gode 
gåver, eg stressar ikkje med handling og det 

Medlemskap i Dåpsklubben 
Tripp Trapp – Faddergåve

Som fadder lovar ein å bidra til at barnet skal lær om 
den kristne trua. Eit medlemskap i Dåpsklubben Tripp 

Trapp kan vere eit godt alternativ som faddergåve.
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er gåver som gir større meining. Til dømes 
seier badeboka Arken noko om at Gud tar 
vare på barn, og det er nettopp det eg vil at 
Peder skal vite.   
 

www.tripptrapp-klubben.no
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Søndag 9.oktober fi kk 4-åringene 
utdelt 4-årsbok. Dette var ei fi n 
messe hvor det også var dåp, og 
Kristine Kapperud bidro med fl ott 
solo-sang. Når dette skrives, forbere-
des utdeling av bøker til 6-åringene, 
som vil foregå 11. desember. Felles 
for begge disse utdelingene, er at 
4- og 6-åringene inviteres spesielt til 
å bli med i Flåkk-klubben før utdel-
ing, der de får være med på diverse 
aktiviteter .

FLÅKK-KLUBBEN
Flåkk-klubben er et tiltak i trosopplæringen 
for barn fra 3-10 år. Foreldre, besteforeldre 
og andre er også velkomne.
I Flåkk-klubben leker vi, synger sanger, lærer 
rim og regler, løser oppgaver, har aktiviteter 
og lærer fortellinger fra Bibelen gjennom 
forskjellige metoder.
Det serveres suppemiddag og frukt, så det er 
mulig å komme rett fra jobb/sfo/barnehage.

Klubben er åpen fra kl.16.15-17.45. (Kjernetid 
kl. 16.45-17.30 hvor det er ønskelig at alle er 
på plass)

Datoer over nyttår er 9.1, 6.2, 6.3 og 3.4.
I desember tar vi fri.
Nytt fra sen-høsten er at vi holder til i kantina 
og kommunestyresalen på Flå Veksthus.
Følg med på oppslag og på Facebook-siden 
vår «Trosopplæringen i Flå» for videre info.

Ps: Trosopplæringstiltaket er åpent for alle. 
Opplæringen baserer seg på undervisning så 
barna kan få lære mer om den kristne tro og 
kulturarv. 

BABYSANG/TREFF
Det jobbes i disse dager med å starte opp 
igjen tiltaket babysang/treff  på nyåret. Det 
er ikke mange babyer i Flå akkurat nå, så vi 
prøver å fi nne ut hvordan vi løser dette. 

Vi har opprettet en dialog med Krødsherad 
der det er 10-12 babyer pr. babysangtreff  
+ at det kommer til å bli aktuelt å ha mer 

TROSOPPLÆRINGEN I FLÅ
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uformelle treff  i samarbeid med helsesta-
sjonen her på Flå (gymnastikk, massasje, 
trilleturer el. Kom gjerne med ideer til oss)
Ønsker du å være med på babysang, følg 
med på Facebook-siden «Trosopplæring i 
Krødsherad» eller ring Karolina på 97548020. 
(Ps: Pause i desember)

Følg med på oppslag og på Facebook-siden vår 
«Trosopplæringen i Flå» for hva som skjer på 
denne biten her i bygda over nyttår.
Har du ellers spørsmål ang. trosopplæringen 
i Flå, kontakt Marianne Gandrud Skinnes på 
917 96 377 eller
marianne.gandrud.skinnes@fl aa.kommune.no  

LYSMESSE SØNDAG 27. NOVEMBER KL. 18
Lysmessa er konfi rmantenes messe. I stedet 
for at det er en prest som leder oss igjennom 
alt, er det konfi rmantene som har ansvaret 
for dette.

I år gjør vi en liten vri på lysmessa, som vi 
håper kan fenge mange:
I løpet av kvelden vil konfi rmantene ta dere 
med på en liten «vandring» gjennom noe av 
Flå kirkes historie og symbolikken vi fi nner 
der. Og selvfølgelig skal vi gjenta suksessen 
fra i fjor: Juleevangeliet på SMS-språket.
Flåkk-klubben bidrar også på denne messa.
Prest: Kjell Bjørka.

Velkommen etter julegrantenningen!

JULEKONSERT (se annonse på siste side)
Flå Menighet har gleden av å ønske vel-
kommen til julekonserten «INNUNDER 
JUL» 25. november kl 18.00 i Flå Kirke, med 
 Sigmund Groven, Iver Kleive og Anne Vada
Programmet inneholder både mange av de 
mest kjente og kjære sangene, men også 
nyere og sjeldnere spilte juletoner.

Sigmund Groven, Iver Kleive og Anne Vada 
har samarbeidet i en årrekke, i konsertsam-
menheng og på plateinnspillinger. De er 
blant våre fremste utøvere på hvert sitt felt, 
og har stadig varierte og spennende oppdrag 
i inn- og utland, hver for seg og sammen. 

«Bare et munnspill, et orgel og en stemme ska-
per en sakral stemning som går rett i hjerte og 
sjel». (Bergensavisen) 

JULESANGKVELD
Vi ønsker velkommen til julesangkveld man-
dag 19.desember kl. 17 i Flå kirke.

Denne kvelden ønsker vi å lage god gammel-
dags julestemning. Det jobbes med å lage 
et fl ott repertoar av julesanger vi skal synge 
sammen, og vi er så heldige at lokale krefter 
vil bidra med innslag i løpet av kvelden.
Prest: Kjell Bjørka

JULEN 2016
Juleandakt på Flåheimen 24. desember   kl. 11. 
Soloinnslag av Nina Røkkum. Prest: Kjell Bjørka.

Vi ønsker velkommen til julemesse i Flå kirke 
24. desember kl 15.00. Soloinnslag av Nina 
Røkkum og orgelet skal trakteres av yngre 
krefter. Leif Nordblom, Kolbjørn Skinnes, 
Arne Olav Mæhlum og Marianne Skinnes 
stiller som band. Prest: Kjell Bjørka.

Messe i Flå kirke 26. desember kl 12.00. 
Nina Røkkum bidrar med solosang. 
Prest Kjell Bjørka.
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Frans av Assisi eller Giovanni Francesco di Bernardone 
var en rikmannssønn fra byen Assisi i Italia. Han valgte å gi avkall 

på all sin rikdom og bruke livet sitt til beste for de fattige.

Frans av Assisis bønn 

Herre g jør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.

La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.

La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.

La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.

Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!

For det er g jennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man fi nner seg selv.

Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen
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Søndag 6. november - Allehelgensdag
Kl 18.00, Flå Kirke

Søndag 27. november - 1. s i advent
Kl 18.00, Flå Kirke
Lysmesse
Prest: Kjell Bjørka

Søndag 11. desember - 3. s i advent
Kl 11.00, Flå Kirke
6-årsbok, familiegudstjeneste
Prest: Kjell Bjørka 

Fredag 16. desember – Skolegudstjeneste 
Kl 09.00, Flå kirke
Prest: Kjell Bjørka

Mandag  19. desember – 4. s i advent  
Kl 17.00, Flå Kirke
Julesangkveld
Prest: Kjell Bjørka   

JULEMESSER
Lørdag 24. desember – Julaften
kl. 11.00 Flåheimen
kl. 15.00 Flå kirke
Prest: Kjell Bjørka

Mandag 26. desember – 2. juledag
kl 12.00 Flå kirke
Prest: Kjell Bjørka

Tirsdag 27. desember – 3. juledag
Kl. 11.00 Flåheimen
Prest: Kjell Bjørka

Søndag 8. januar – Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 11:00 Flå kirke
   

Søndag 29.januar – 4. s i åpenbaringstiden
Kl. 11:00 Flå kirke
  
Søndag 12. februar – Såmannssøndag
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 26. februar – Fastelavnssøndag
Kl. 11:00 Flå kirke
Fargerik messe og dåpslystenning
      
Søndag 12. mars – 2. søndag i fastetiden
Kl. 11:00 Flå kirke
    
Søndag 26. mars – Maria Budskapsdag
Kl. 11:00 Flå kirke

Døpte

Juli

Erik Vinna Gandrudbakken

Oktober
Filip Helgerud

Døde

Juni

Sondre Støen

Juli
Harry Klinge
Birger Plassen

August
Else Birgit Ødegård

Oktober
Inger Listøen

Vi går i kirken
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Flå	  Menighet	  har	  gleden	  av	  
å	  ønske	  velkommen	  til:	  

JULEKONSERTEN	  
“INNUNDER	  JUL”	  

	  

Med Sigmund Groven, Iver Kleive 
og Anne Vada	  

25.November	  
KL	  18.00	  I	  Flå	  Kirke	  

Programmet	  inneholder	  både	  mange	  av	  de	  mest	  
kjente	  og	  kjære	  sangene,	  men	  også	  nyere	  og	  
sjeldnere	  spilte	  juletoner.	  
Sigmund	  Groven,	  Iver	  Kleive	  og	  Anne	  Vada	  har	  samarbeidet	  i	  en	  
årrekke,	  i	  konsertsammenheng	  og	  på	  plateinnspillinger.	  De	  er	  
blant	  våre	  fremste	  utøvere	  på	  hvert	  sitt	  felt,	  og	  har	  stadig	  varierte	  
og	  spennende	  oppdrag	  i	  inn-‐	  og	  utland,	  hver	  for	  seg	  og	  sammen.	  	  
«Bare	  et	  munnspill,	  et	  orgel	  og	  en	  stemme	  skaper	  en	  sakral	  stemning	  som	  
går	  rett	  i	  hjerte	  og	  sjel».	  (Bergensavisen)	  	  

Billetter	  kan	  kjøpes	  på	  Hallingbillett	  225,-‐	  ,	  i	  døra	  250,-‐	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	  

Informasjon til alle husstander i Flå kommune


