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Redaktørens

SPALTE

Bosetting
Det har lenge vært et presset leiemarked
kjøpesum, maksimalt kr 100.000 til førstei Flå sentrum. Flå kommune har kjøpt en
gangsetablerere til og med det kalenderåret
firemannsbolig på Tunnelen II for å avhjelpe
søkeren fyller 35 år.
noe på dette. Ta kontakt med Flå kommune
for mer informasjon. Det er også
Er fritidsbolig mer aktuelt er også
kommunens hjemmeside et sted
ledige tomter i Flå sentrum og
hvor du finner informasjon om
andre steder i kommunen. Se
fritidsboligtomter og om regulekommunens hjemmeside under
«teknisk, eiendom og næring»
ringsplaner/bestemmelser. Tomter
for mer informasjon. Utover
finner man under «teknisk, eiendom
dette er selvsagt finn.no et sted å
og næring», reguleringsplaner og
bestemmelser finner man under
lete dersom man ønsker å kjøpe
bolig. I tillegg vil jeg minne om
«plan og regulering».
ordningen med tilskudd til unge
ODD-EGIL STAVN
Odd Egil Stavn
boligkjøpere. Flå kommune gir
Rådmann
Rådmann
tilskudd på 5% av byggekostnad/

Thaimat
Kannika Bråten har startet takeawaysalg
av thaimat ved Bjørneparken Kjøpesenter.
Vi ønsker lykke til og oppfordrer alle til å
smake på vårrullene, de er kjempegode.

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

Stoff til bladet
Sendes som e-post til:
turid.rokkum@flaa.kommune.no
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Ordførerens

SPALTE
Gratulerer

18. august vedtok kommunestyret i Flå områdereguleringsplan for Turufjell. Gjennom denne
planen åpner det seg store muligheter for at Flå kan ta en sentral plass i utviklingen av hyttereiselivet på det sentrale Østlandet. Fjellet på Flå er Oslos nærmeste fjellområde og nettopp det
med reiseavstand betyr mer og
mer for hytteturisten.
vi ønsker utbygginger som i størst
Det er ingen selvfølge at hytteutmulig grad kommer lokalbefolkninviklingen har blitt en viktig næring
gen til gode. Dette innebærer at en
i Flå. Bortsett fra grunneierne var
del av de som allerede har hytte i
det ikke mange som lokalt trodde
Flå får flere naboer, men samtidig
at hyttebygging på Gulsviksetran
vil alle som har hytte i vår kom(Høgevarde) skulle bli noen sukmune nyte godt av store arealer
sess. Høgevarde utbyggingen og
med «villmark».
det grunnlaget som her har blitt
TOR EGIL BUØEN
lagt, ikke minst gjennom prosjektet
Bygg og anlegg er den sektoren
Ordfører
Gulsvik fra fjord til fjell, kommunesom har økt mest i Flå de siste åra
planens samfunnsdel og kommuog jeg mener mange nå må gripe
muligheten. Det er spennende å oppleve at
neplanens arealdel har vært inspirasjon for
andre grunneiere. Dette har ført til at nye
store deler av ungdomskullene hvert år starter
arealer er klargjort for å bidra til lokal vekst
på yrkesfag. Ungdommen ser mulighetene og
og sysselsetting.
flere og flere av dem satser på Flå.
Høgevarde og Turufjell er en kraftfull, framoArealpolitikk er ikke enkelt. Politikerne i Flå
verlent og robust satsing på næringsutvikling
har gjennom planlegging og prioriteringer
i distrikts- Norge. Det er bare å ønske lykke til
vært tydelige på at Flå skal bli en betydelig
hyttekommune, og at utviklingen skal foregå
Flå - først i Hallingdal
Tor Egil Buøen
som en utvidelse av eksisterende hytteområOrdfører
der. Vi ønsker å bevare store urørte arealer, og

Flå Bridgeklubb
Fredag 31. oktober kl 18.30 starter vi høstsesongen på Grønvold.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!
Styret
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Sommertoget
Onsdag 26.juli rullet NRKs Sommertog
inn på Flå stasjon, etter først å ha tatt et
kort opphold på Gulsvik stasjon.
Mange hadde møtt opp ved ankomst og enda flere
dukket opp på kvelden for å kose seg med gratis grillmat og direktesendt Sommeråpent. Dette ble akkurat
den folkefesten vi hadde håpet på og vi skylder en
stor takk til alle involverte, spesielt de som stilte opp
på skjermen og tøyde komfortsona si, Flå Spareforening og KIWI for sponsing av mat og drikke, Kjartan
Sævre for kontinuerlig skyttelkjøring av mat og Leif
Ludvigsen for grilling av mat i ca.5 timer i strekk.
Vi tror dette må være ny Flåværingsrekord i grilling,
siden han mettet alle de over 400 som hadde møtt
opp.
Husk at sendingene ligger ute på NRKs nett-TV.
-4-
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Flådagen
Lørdag 22.juli var det duket for den
første Flådagen på mange år. Dagen
ble markert med tilbud og underholdning på senteret, boder ved
trollet bak McDonalds og tivoli ved
Thonhallen.
I tillegg kom brannvesenet og viste fram den
nye brannbilen, noe som var populært for
store og små. Dette ga et bredt tilbud i hele
Flå sentrum, noe folk satte pris på. Spesielt
vaflene hos Frivilligsentralen og Flå hørselslag
fikk bein å gå på. Hvordan neste års Flådag
ser ut med både innhold og dato kommer vi
tilbake til, men vi bør absolutt unne oss en slik
dag for å feire oss selv.
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FOTO: Amund Granli

Vassfardansen

Værgudene var med oss og dansefolket skapte god
stemning i sentrum hele helga. Dette er et flott
arrangement, hvor sponsorer, dugnadsarbeid og
danseglade mennesker bidrar til å gi IL Flåværingen
et solid overskudd som kommer godt med utover
høsten og vinteren.

Helga 16.-17.juni var det nok en gang
duket for dansefest i Thonhallen.
Artistrekka bestod av Flamingo
kvintetten, Contrazt, Ingemars og
Anne Nørdsti. I tillegg spilte Tottis
til te-dans lørdag ettermiddag.

Neste års Vassfardans er allerede satt til 15. og
16. juni, og arrangementskomiteen er godt i gang
med å skaffe artister, så sett av datoen og gled dere!

Tour of Norway for Kids
Søndag 25. juni kom Tour of Norway for
Kids på besøk og laget sykkelfest for barn og
unge! Hele 150 barn stilte til start og fikk tatt
1, 2, 3 eller 4 runder i rundløypa avhengig av
klasse. Tusen takk til elever og foreldre til årets
9.klasse som stilte opp på dugnad for å rigge
opp og ned løypa!
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STUDIETUR

Sjusjøen & Trysil

I slutten av august dro Turufjell, Høgevarde,
deler av kommunestyret og kommune
administrasjonen på en todagers studietur i
destinasjonsutvikling til Sjusjøen og Trysil.
Der fikk vi god innsikt i hvordan disse stedene tenker og
jobber i forhold til hytte- og aktivitetsutvikling, noe som
inspirerer oss i den jobben vi har foran oss med å sette Flå
høyt oppe på lista over hyttekommuner. Men slikt arbeid
tar tid og som man sa i Trysil så har det tatt 50 år å bygge
opp det de har i dag. Sjusjøen satser tungt på langrenn og
produserte allerede kunstsnø de dagene vi var der. I Trysil
jobber de mye med å få høyere aktivitet på sommerhalvåret
og har nå investert tungt i sykkelstier, sykkelpark og høyt &
lavt klatrepark.
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AKUSTISK AFTEN
på Hallingmoen
I Flå er vi gode på veldig mye, men
en ting vi rett og slett har vært dårlige på er kulturformidling. Dette
har nå Flå Vekst, i samarbeid med
Ove Andheim på Hallingmoen
Hyttetun, tenkt å gjøre noe med.
Derfor lanserer vi en helt ny og
unik konsertserie; «Akustisk aften
på Hallingmoen». Dette vil være
rene akustiske intimkonserter for
40-50 gjester, hvor man vil blande
musikken med gode historier fra
artister som vil gi en følelse av å
komme «hjem» til deg på besøk. Da
dette blir en unik opplevelse for et
fåtall publikummere vil naturligvis
billettprisene bli noe høyere enn en
standard-konsert, men dette tror vi
det absolutt vil være verdt.
Vi satser på å ha en konsert i kvartalet og førstemann ut er Åge Sten
Nilsen onsdag 1.november. Åge er
for mange kjent som frontfigur i
WigWam og Ammunition, men har
også en solokarriere og har turnert
hele Norge med sitt Queen-show
«The show must go on» som har
blitt sett av 450.000 nordmenn.
Nå er han snart klar med nytt soloalbum så konserten vil blande nye
låter med gamle slagere. Vi håper at
Flåværingene støtter opp om denne
nysatsingen siden den forbedrer
noe vi har vært dårlige på og faktisk
tilbyr noe som vi er helt alene om
i Hallingdal!
Billetter får du ved å henvende deg
til Flå Vekst, kristian@flavekst.no
eller mobil 928 08 899.

Flå Turlag
Bygda vår har mange flotte
turstier og ikke minst innbyggere som er flinke til å
bruke dem. Men det har
vært et ønske om å kunne
samles til fellesturer og
arbeid med både eksisterende og nye turstier i den
flotte naturen vår. Derfor
kom det et flott initiativ
fra Bjørn Henrik Stavdal
Johansen om å stifte et

lokalt turlag. Med denne
bakgrunnen ble det arrangert stiftelsesmøte for Flå
Turlag torsdag 8.juni. Styret
for Turlaget består av Bjørn
Henrik Stavdal Johansen,
Joe Partyka, Irene Barca,
Siv
Merethe
Glesne
og Kristian Akervold.
Flå Turlag har også egen
side på Facebook så søk
oss opp der og ta kontakt.

Flå Vekst
Nå jobbes det mye med å få
ferdigstilt et eget magasin
om Flå som skal være klart
før høstferien. Magasinet
skal være en presentasjon
av dagens Flå, med gode
historier fra både næringsliv,
investorer og lokale. Det skal
distribueres som innstikk i
Asker og Bærum budstikke,
Ringerikes blad, Drammens
Tidende og Hallingdølen, i
tillegg til å sendes til alle
næringsadresser i Asker og
Bærum, Drammen, Ringerike og Hallingdal. Og man
får det selvsagt også på sentrale plasser i kommunen.
Dette er en ypperlig måte å
få vist fram bygda vår som
«Flå – eventyret i Hallingdal» til et stort publikum og
vekke interesse for besøk
både fra turister, hyttebyggere og innflyttere.
-9-

Flå Vekst arrangerer også
Næringscafé for medlemmer og næringsliv på Flå en
gang hvert kvartal og jobber videre med planene om
å få etablert et «hyttetun»
hvor hyttebyggere kan få
all info og hjelp til byggingen. Her vil vi kunne samle
entreprenører, hytteleverandører og leverandører
av innhold til hytta på ett
sted som gjør det enkelt for
tomtekjøpere å bruke lokale
leverandører for å få realisert hyttedrømmen sin.
Flå Vekst har nå passert 30
medlemmer, men vi har
plass til flere, så hvis du har
lyst til å bli med på laget eller
har forslag til aktivitet så er
det bare å ta sende en mail
til kristian@flavekst.no eller
stikke innom kontoret på
Veksthuset for en kaffekopp!

Vitenskapelig dokumentasjon/
forskningsresultater:

Vitenskapelig dokumentasjon/
• forskningsresultater:
Mindre hyppig mobbing. MOT

utvikler ansvars- og
verdibevisste ungdommer, som
motvirker hyppig mobbing.

MOT virker!

MOT har positiv effekt!

MOT virker!

•
MOT ga meg mot t
MOT har positiv effekt!
•
MOT ga meg styrk

og hvilke verdier je

👍👍

•

•
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motvirker
antallog
ungdom uten
utvikler
ansvarsen eneste venn.
verdibevisste
ungdommer, som
Mindre psykiske vansker. MOT
motvirker psykiske vansker ved
Færre
ungdom
utenselvtillit,
en eneste
å utvikle
ungdoms
venn.
MOT utvikler
selvrespekt
og
inkluderende
skolemiljø, som
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blehar
detvis
være
unikJeo
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å leve.

drit til
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•slengteMOT
har
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somi noen
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MOT hele tiden i b

motvirker antall ungdom uten
•en eneste
Mindre venn.
rusmisbruk. MOT

•
•

utvikler bevissthet, mot og
positive
holdninger
hos MOT
Mindre
psykiske
vansker.
ungdom, som motvirker
motvirker psykiske vansker ved
rusmisbruk.

•

å utvikle ungdoms selvtillit,
selvrespekt og
mestringsopplevelse.
•

MOT får meg til te

•

•

motvirker hyppig mobbing.

•

MOT har gjort slik

•

•

•

•

•

•

•MOT er
MOT
medhar
på åfåf
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forog
det,
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Vi vokser
grunnet
trygg på.
•

I 9. klasse b
var herlig å
slengte drit
vanskelig i
MOT hele t

•

MOT har bl
forbli det.

•

MOT er me
de rundt os

MOT for dagen
Husk: Livet består av det man tenker
på hele dagen! Ta vare på her og nå!

Mindre rusmisbruk. MOT
utvikler bevissthet, mot og
positive holdninger hos
ungdom, som motvirker
rusmisbruk.

Gi hverandre klemmer, varme tanker
•
og ord.
Ønsker dere en god høstJ
Hilsen fra MOT teamet
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Jeg gjør tin

MOT har blitt en v
vare på de
forbli det.

Vi vokser g

fekt!

Ungdom bruker MOT
på sin måte:

•

MOT ga meg mot til å være den jeg er og si hva jeg mener.

•

MOT ga meg styrke til å bli bevisst på ting – spesielt på det jeg selv vil
og hvilke verdier jeg ønsker å stå for.

•

MOT har gjort slik at jeg har blitt en person som tør å ta sjanser.

•

MOT får meg til tenke mer på hva jeg sier, og hvordan jeg er mot folk.

•

MOT har vist at ingen er like, og derfor er det blitt lettere å nettopp
være unik og kanskje litt annerledes.

•

MOT har hjulpet meg med å forsterke de egenskapene med meg selv
som jeg liker.

•

Jeg gjør ting bedre når jeg tenker på MOT. Jeg er blitt flinkere til å ta
vare på de som er rundt meg, og jeg er snillere med dem.

•

MOT har fått meg til å innse at er det noe man brenner for skal man
stå for det, selv om hele verden er imot deg. Du blir ikke likt av alle
likevel, derfor er det best å bli likt av de du selv liker og føler deg
trygg på.

•

I 9. klasse ble det som om livet mitt startet med helt blanke ark, det
var herlig å leve. Jeg brydde meg ikke lenger om hvor mange som
slengte drit til meg, for jeg var tøff nok til å overse dem. Det var
vanskelig i noen situasjoner, men det gikk helt greit når jeg hadde
MOT hele tiden i bakhodet.

•

MOT har blitt en viktig del av hverdagen min. Og den kommer til å
forbli det.

•

MOT er med på å forme elever som mennesker. Vi lærer å ta vare på
de rundt oss og oss selv.

•

Vi vokser grunnet MOT. Vi lærer hvilken verdi livet har.
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Skolekickoff
med MOT
Skolekickoff med MOT, Skue
Sparebank og HallingEventYr.
God mat, masse leker/
konkurranser og foredrag av
Sverre Ræder fra MOT sentralt.
Vi storkoste oss.
Takk til Skue Sparebank som
tok dette superbra initiativet
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Stortinget satser på MOTs arbeid
5,3 millioner i støtte så langt i 2017.

TO MERKNADER PÅ STATSBUDSJETTET FOR 2016:

Familie og kulturkomiteen (barnefattigdom):
«Komiteen viser til organisasjonen MOT sitt arbeid for å skape gode oppvekstmiljø, trygge
lokalsamfunn og forhindre marginalisering. Komiteen mener MOT sitt arbeid vil være et viktig
bidrag til å forebygge barnefattigdom og foreslår at det øremerkes 2 mill. kroner til drift av
organisasjonen.»
Utdanningskomiteen med følgende tekst:
«Flertallet mener at frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser sammen med skolene kan
bidra svært positivt i arbeidet med å redusere mobbingen i skolen, og til å styrke det helhetlige
forebyggende arbeidet for å bygge opp ungdoms selvtillit, mestringsfølelse og evne til å ta vare
på seg selv og de rundt seg. Slikt arbeid skaper tryggere og mer inkluderende miljø, som igjen vil
kunne bidra til økt læringsutbytte. I denne sammenheng ønsker flertallet å peke på stiftelsen
MOTs positive resultater på dette området.»

Foto: Arne Ole Lindahl, Hallingdølen

1. klasse Flå skole 2017

FØRSTE REKKE FRA VENSTRE. Alexander Buøen-Christensen, Alexander Paenthong Holmen,
Ariel-Alette Claudius Idrupsen, Arktander Haldorsen, Ask Grimeli, Brage Solberg.
ANDRE REKKE FRA VENSTRE. David Haug, Elaf Alhomsi, Emil Endrerud, Georg Jordal-Østdahl,
Hussein Ayman Alhaj Osman, Linnea Gaptjern Sønsteby, Mahmoud Abdallah Almohamad-Alhussein, Rebekka
Reimus, Thea Emilie Breivik Hilde. Til venstre faglærer Jeanette Gunnerud og til høgre kontaktlærer Mia Vinna.

Idrettsbanen
Nå skriver vi september måned, og den
største delen av dugnaden på Idretts
plassen er ferdig. Innsatsen har vært
formidabel. Arbeidene som var planlagt
å gjennomføres over to helger, henholds
vis 4 dager pr helg (torsdag – søndag),
ble unnagjort på nesten halve tiden.

Det ble mange meter med rør..

DUGNAD
Det var på det meste ca. 40 personer i aktivitet
samtidig med alt fra kokkelag, maskinkjørere
og en ivrig gjeng som la drens- og trekkerør.
De lokale entreprenørene gravde omtrent 700
meter med grøfter, og kjørte inn nesten 7.000
tonn med diverse stein og pukkmasser.

og planlegges utlagt i løpet av høsten.
Målet er at banen skal være klar til bruk før fotballsesongen starter i mai 2018.
LYSLØYPA
Lysløypa blir ivaretatt. Den skal fremdeles gå
rundt idrettsbanen slik den gjør i dag. Det ble
nødvendig å flytte banen noen få meter nord/
vestover for å få plass til den nye banen, skiløypa og barnehagebygget.

I tillegg har lokale bedrifter som Halling
Konsult og Thon Hotel bidratt med gratis
arbeidskapasitet til stikningsarbeider og gratis overnatting til sjåfører. Innsatsen så langt
representerer ca. kr. 1.5 millioner i dugnadsinnsats. En stor takk til alle sammen.

På vestsiden av banen blir skiløypa lagt i en
sløyfe på ca. 70-80 meter som legges inn på
jordet mot vest. Østen Vold (grunneier) har
bidratt med å få til denne løsningen som var
avgjørende for plassering av alle funksjoner.
I sydenden av banen får lysløypa en litt annen
inngang til stadion. Det er bygd opp en liten
jordvoll som blir den lokale «gratishaugen» i
tilknytning til stadion.

VIDERE ARBEIDER MED BANEN
Neste dugnad er utlegging av isolasjon på hele
banen. Ca. 13.000 m2 skal legges ut. Mandag
4. september starter entreprisen med toppdekkene. Som avretting skal det kjøres inn et lag på
25 cm med pukk som legges ut over isolasjonen.
Kunstgresset og asfaltering på løpebanene blir
gjennomført i perioden frem til ca. 15. november.
Topplaget på løpebanen består av et gummibelegg som limes på asfaltdekket. Dekket skal i
tillegg sprøytemales. For å få gjennomført denne
operasjonen må det være en middeltemperatur
på minimum 8 grader over 5-6 dager. På denne
tiden av året kan det bli en utfordring. Vi er
derfor forberedt på at denne operasjonen må
vente til tidlig vår 2018. Kunstgresset er ikke
sårbart på samme måte i forhold til temperatur,

PARKERINGSPLASSER
Nye parkeringsplasser er etablert. En plass
straks etter avkjøring fra riksvei 7, og en
vesentlig større parkering i sydenden av
idrettsplassen. Parkeringene samlet gir en
parkeringskapasitet på ca. 100 – 110 biler.
Flott anlegg blir det
Kjell Erik Østdahl
- 14 -

En del av dugnadsg jengen i
gang grøfter og rørlegging

God mat måtte til.
Her fra en av matpausene
med en del av «gjengen».

Glimt fra
idrettsbanen
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Ny bensinstasjon
7. juli åpnet Shell bensinstasjon på Bjørneparken Kjøpesenter.
Fra Thongruppen sin side er dette et viktig
ledd i strategien med å utvikle kjøpesenteret
til det komplette stoppestedet mellom by og
fjell, øst og vest.

av parkeringen på baksiden. Det er nå etablert
80 nye parkeringsplasser for bil og 20 for buss
bak kjøpesenteret. Dette kombinert med nytt
toalettanlegg og ny inngang har løfta Flå enda
et hakk i kampen om turistene på Rv 7.

I forbindelse med åpningen av bensinstasjonen har Flå kommune stilt krav om utvidelse

Gjeddefiske
Årets gjeddefiskefestival gikk av stabelen med stor
deltagelse og strålende vær. Det var stor deltagelse
både under selve konkurransen og på after-fish på
Hallingporten.
En stor takk til alle som deltar og til de som står for
arrangementet.

- 17 -

HallingRusken
INFORMASJON OM AVFALLSORDNINGEN I HALLINGDAL

Den 4. september begynteHallingdal Renovasjon IKS å tømme
de nye trilledunkene. Utover høsten skal også de gamle sekke
stativene/dunkene og sorteringsskapene samles inn og gjenvinnes.
Det er nye tider innen renovasjon i
Hallingdal og Krødsherad. Det skjer
endringer som skal gjøre regionen enda
bedre på kildesortering, og dermed øke
mengdene avfall som kan sendes til
materialgjenvinning.
Og det er hjemme hos deg som renovasjonsabonnent det begynner. Med nye
trilledunker vil abonnenten få mer volum å
levere kildesortert avfall i. Når mer enn 10
000 abonnenter leverer litt mer glass- og
metallemballasje, litt mer papir og papp-/
kartongemballasje og litt mer plast blir det
mye; så mye at det faktisk har betydning.
HVEM?
Alle husholdninger som i dag har sekkestativer eller gamle dunker har fått
nye trilledunker. I Krødsherad beholder
abonnentene dagens trilledunk til glass/
metall. I Flå vil de fleste få henteordning med trilledunker til erstatning for
konteinerrenovasjon.

HVA?
Hver husholdning får tre dunker med lokk
i ulik farge: Grått lokk for restavfall. Blått
lokk for papir og pappemballasje. Grønt
lokk for glass og metallemballasje.
I Krødsherad utleveres de nye til rest
avfall og papir/-pappemballasje. Plast
skal fremdeles leveres i plastsekkene du
kjenner fra før. Festes på den gule kroken
som følger papirbeholderen.
NB! Naboer som ønsker å ha felles dunker kan ta kontakt med oss. Det samme
gjelder om du har flere abonnement på
eiendommen og ønsker fellesløsning.
NÅR?
Fra 4. september skal trilledunkene tas
i bruk, og HR starter innsamling etter ny
tømmeplan.
- I september-oktober vil HR samle inn de
gamle stativene og gamle dunker. Du kan
få beholde dette utstyret privat, men da
må du sette det vekk fra hentestedet.

HVORDAN?
Tømmekalenderen viser hvilken uke de ulike avfallstypene hentes. Vær obs på at Restavfall nå hentes hver andre uke. Plassproblem løses for de fleste ved å benytte mulighetene
for kildesortering.

Det er flere gode grunner til å innføre trilledunker.
Her er de viktigste:
HYGIENE:
Bedre hygiene for deg. Plastdunkene er helt tette og ingen skadedyr kan trenge inn. I tillegg er de enkle å holde rene.
ENKLERE:
Enklere og sikrere for renovatørene. Dunkene kan trilles og de tømmes automatisk på
bilen. Renovatørene slipper tunge løft og unngår fare for skader fra skarpe gjenstander i
sekkene.
MILJØ:
Med de nye dunkene vil alle med henteordning sortere avfall i fire fraksjoner. Plast som før
i klare plastsekker. Papir/pappemballasje i dunk med blått lokk. Glass og metallemballasje i dunk med grønt lokk. Restavfall i dunk med grått lokk. På denne måten vil vi klare å
sortere ut mer avfall til gjenvinning og ta vare på viktige ressurser.

RESTAV

FALL

PAPIR

G L ASS
/META

LL

HENTESTED:
Oppstillingsplassen der trilledunken skal
stå når HR skal hente avfallet.
Hentestedet skal være maksimalt 5 meter
fra vegen/stoppestedet til renovasjonsbilen.
NB: Ved spesielle forhold kan det søkes
om utvidet henteavstand.
Ta kontakt med HR.
TRILLE FREM PÅ HENTEDAG:
For mange abonnenter vil det være en god
løsning å la beholderne ha en fast oppstillingsplass nær bolig, garasje eller lignende,
og trille frem den aktuelle beholderen på
tømmedag.
KRAV TIL OPPSTILLINGSPLASS:
Dunkene må stå mest mulig i plan med
underlaget de skal trilles på frem til renovasjonsbilen.

80 cm dybde (3 beholdere). Vi anbefaler at
det i tillegg tas høyde for eventuelle fremtidige endringer og at det legges til et areal
på minimum 50 cm bredde.
Takhøyde må være slik at renovatøren kan
nå beholderen uten fare for å stange mot
overbygget. Anbefalt høyde er minimum
2 meter.
Bygger du sokkel må denne flukte med
underlaget slik at dunken kan trilles frem
og tilbake på plass uten hindring.

VIL DU VITE MER?
Se www.hallingdalrenovasjon.no
Ring oss på 32 08 61 10 eller
e-post til
firmapost@hallingdalrenovasjon.no.
Du kan også følge HR på FaceBook.

DERSOM DU VIL LAGE OVERBYGG
ELLER FAST UNDERLAG FOR DUNKENE:
Minimum flatebehov er 165 cm bredde og

Åpningstider lokale avfallsmottak
Hol
LAUVRUD
AVFALLSMOTTAK
Mandag: kl 12–19
Lørdag: kl 10–14
Onsdag: kl 12–19 i perioden
01. april–31.oktober

Gol
KLEMMAVEGEN
AVFALLSMOTTAK
Onsdag: kl 12–19
Lørdag: kl 10–14
Mandag: kl 12–19 i perioden
01. april–31.oktober

Hemsedal
LANGESET
AVFALLSMOTTAK
Tirsdag: kl 12–19
Lørdag: kl 10–14
Torsdag: kl 12–19 i perioden
01. april–31.oktober

Nes
GUNNBJØRNDOKK
AVFALLSMOTTAK
Torsdag: kl 12–19
Lørdag: kl 10–14
Tirsdag: kl 12–19 i perioden
01. april–31.oktober

Ål
KLEIVI AVFALLSMOTTAK
Mandag til fredag: kl 07–15
Tirsdag: kl 07–19
Lørdag: kl 10–14
Flå
ROPPEMOEN
AVFALLSMOTTAK
Torsdag 0900–1800
Fredag 0830–1530
Lørdag 1000–1400
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VIL DU VITE MER?
Se www.hallingdalrenovasjon.no
Ring oss på 32 08 61 10 eller
e-post til firmapost@hallingdalrenovasjon.no.
Du kan også følge HR på FaceBook.

SEPTEMBER

Bygger du sokkel må denne flukte med underlage
kan trilles frem og tilbake på plass uten hindring.

Takhøyde må være slik at renovatøren kan nå beh
for å stange mot overbygget. Anbefalt høyde er mi

DERSOM DU VIL LAGE OVERBYGG ELLER FAST U
DUNKENE:
Minimum flatebehov er 165 cm bredde og 80 cm
dere). Vi anbefaler at det i tillegg tas høyde for eve
endringer og at det legges til et areal på minimum

KRAV TIL OPPSTILLINGSPLASS:
Dunkene må stå mest mulig i plan med underlage
frem til renovasjonsbilen.

For mange abonnenter vil det være en god løsnin
ha en fast oppstillingsplass nær bolig, garasje elle
trille frem den aktuelle beholderen på tømmedag.

Tømmekalender ut 2017
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Kjører alle hellig-/høytidsdager unntatt 1. juledag, som kjøres lørdag samme uke.
HUSHOLDKjører alle hellig-/
RESTAVFALL
GLASS/METALL
PAPIR
Hentedager:unntatt
Nes og Krødsherad:
Mandag – Gol
og Flå: Tirsdag – Hol
og Krødsherad:
Onsdag – Ål: Tors
NINGSPLAST
høytidsdager
1. juledag, som kjøres
Matrester
Glassemballasje
Papir, aviser og
Plastposer
lørdag samme uke.
som
reklame
Teposer
Plastemballasje
syltetøyglass
tir ons tor fre lør søn
Kaffefilter
Små pappesker
fra mat
med lokk
Hentedager:
Brukt
Melke-/
Potetgull og
1
Nes og Krødsherad:
Glassflasker og
kjøkkenpapir og
juicekartonger
kaffeposer
metallbokser til
3 Mandag
4
5
6
7
8
servietter

10 11 12 13 14
Gol og Flå:
17 Tirsdag
18 19 20 21
24 25 26 27 28
31 Hol og Krødsherad:
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29

Onsdag

Ål:
Torsdag
tir ons tor
Hemsedal:
Fredag
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kjøres lørdag samme uke.

Bleier
Plastleker
Klær, sko
Potteplanter/
Blomster
Legg restavfall
i knyttet pose,
da blir renhold
av trilledunkene
lettere.
Ikke farlig
avfall, elektriske
apparater,
lyspærer,
batterier.

drikke

Metallbokser
til mat
Aluminiumsfolie
og beger av
aluminium.
Kastes løst i
dunken. Ikke
bruk plastpose
eller annet.
Ikke porselen,
keramikk,
krystall,
drikkeglass,
speil, ildfast
form eller
vinduer.
Dette leveres
til lokalt
avfallsmottak

Tirsdag – Hol og Krødsherad: Onsdag – Ål: Torsdag – Hemsedal: Fredag

Papp fra
matemballasje

Plastkanner og
plastbeger

Kontorpapir,
konvolutter

Blomsterpotter

Tørkepapirkjerner

Skylles i kaldt
vann og kastes
løst i perforert
sekk som
henges på
papirdunken på
tømmedag.

Ikke bruk
plastpose!
Papp, papir og
kartong kastes
løst i dunken.

Plastflasker

Ikke emballasje
som har
inneholdt farlig
avfall. Ikke
hardplast og
vedsekker

Frivilligsentralen er i gang!
Frivilligsentralen har nå vært i drift et halvt år
og kan sies å være i gang.

har stilt opp så langt – enten du er aktiv eller
står klar!

Noe av det vi har vært involvert i så lang er;
Etablering av Flå Turlag. Arrangert swingkurs
og tur på Veneli. Lagt til rette for dametrim.
Skaffet frivillige til matlaging- og servering til
dugnadsgjengen på idrettsplassen. I tillegg har
det vært jobbet med å etablere Aktivitetsvenn
for demente i samarbeid med Flåheimen. Det
er gjennomført kurs for Aktivitetsvenner.

Det er ønske om å få til datakurs for seniorer
både for nybegynnere og viderekommende.
Mange trenger hjelp til å lære å bruke smart
telefon og pc for å kunne bruke e-post, nettbank, sosiale media o.l. Vi ønsker også å
etablere data-hjelp en gang pr uke. Kanskje
en data-kafe hadde vært en hyggelig måte å
gjøre det på? Vi trenger frivillige for å få til
både kurs og data-hjelp. Dersom dette er noe
for deg, så ta kontakt. Har du en ide?

De frivillige vil få oppfølgingssamtaler og det
vil arrangeres fellessamlinger. Vi tar gjerne
imot flere frivillige så det er bare å ta kontakt
med Frivilligsentralen eller Flåheimen. Det
arrangeres nytt Aktivitetsvennkurs ved behov.
Matutleveringen fortsetter med utdeling 1-2
ganger pr måned. Det er gledelig at det er lagt
til rette for at vi kan bruke Menighetshuset til
dette oppdraget. Det er triveligere både for
de frivillige og forhåpentlig også for de som
mottar tjenesten. Vi har tre frivillige som pakker og deler ut mat, og når dette leses har vi
forhåpentlig fått en eller to frivillige til å hente
mat på Matsentralen på Gol.
Vi har plass til flere frivillige, så ta gjerne kontakt hvis du kunne tenke deg å hjelpe med
noe av dette. Tusen takk til alle frivillige som

Enten fast eller som et engangs arrangement
- kan Frivilligsentralen kanskje hjelpe? Vi kan
hjelpe med å koordinere eller skaffe frivillige
dersom det krever innsats fra flere. Tid til overs
og lyst til å bli frivillig? Frivillig innsats skal
alltid være på den frivilliges premisser. Du
velger selv hva du ønsker å delta med, hvor
mye og når! Du kan delta på noe fast, eller du
kan melde deg som frivillig som står på en
kontaktliste ved behov. Det er lov å si nei når
forespørselen kommer. Eksempler på aktivitet
er; leksehjelp, lesevenn, flyktningevenn eller
turvenn. Sosiale arrangementer på Flåheimen.
Ta kontakt for en uforpliktende prat! .
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Frivilligheten er viktig for bygda vår!
Frivillighet er viktig for et levende og inkluderende
lokalsamfunn. Frivillighet handler også om tilhørighet. Alt dette er viktige grunnlag for et godt
nærmiljø og at vi trives der vi bor.

få flere og nye krefter til å stille opp i styre og
stell. Idrettslaget m.fl. trenger flere som engasjerer
seg som trenere og lagledere – eller hjelper til på
annen måte. Særlig tilbud til barn og unge står i
fare for å bli borte dersom ikke flere og nye krefter
engasjerer seg. Gode fritidstilbud er viktig for et
godt oppvekstmiljø, tilhørighet og mulighet for
mestringsfølelse. Oppfordrer særlig foreldre til
barn og unge til å ta i et tak slik at dagens tilbud
kan opprettholdes – og gjerne utvides. Bidra med
det du kan!

Frivillighet har også en egenverdi for den som
utfører den. Det handler ikke bare om å gjøre noe
som gleder andre, men kan også hjelpe den frivillige til å «komme seg ut av huset» eller ensomheten, bli kjent med nye mennesker og kulturer og gi
en følelse av å gjøre noe meningsfylt. Frivillighet er
rett og slett godt for folkehelsa!Det er mange som
allerede gjør en stor innsats som frivillig, enten
det er som trenere, instruktører eller medlemmer
i styre i et lag eller en forening – eller som på eget
initiativ hjelper og besøker noen som trenger det.
I tillegg har vi den store frivillige innsatsen som
gjøres i forbindelse med bl.a. Vassfardansen og
dugnader på idrettsanlegg.

Frivilligsentralen har et nytt og spennende samarbeid med Flå skole angående valgfaget «Innsats
for andre». Det er en fin gjeng ungdomsskole
elever fra 8. -10. klasse som har valgt å lære mer
om frivillig innsats og bruke noe av sin tid på nettopp – innsats for andre, til glede og nytte for lokalsamfunnet. Flott at ungdommen engasjerer seg,
noe som gir håp for frivilligheten også i fremtiden.

All honnør til alle som stiller opp som frivillig –
organisert eller på eget initiativ!Samtidig er det
slik at flere lag og foreninger gir uttrykk for at det
er vanskelig å skaffe frivillige. Det er vanskelig å

Flå Frivilligsentral kan nås påpost@flaa.frivilligsentral.no,Telefon 90767011 Følg oss på Facebook!

TV-aksjonen 2017
TV-aksjonen 2017 går til UNICEF og arrangeres
søndag 22. oktober.
Årets TV-aksjon går til UNICEF og deres
arbeid for utdanning av barn i krig og konflikt i
Pakistan, Syria, Sør-Sudan, Mali og Colombia.
Pengene som kommer inn skal sørge for skoleutstyr, videreutdanning av lærere, oppbygging
av skoler og læringssentre.

Ønsker du å være bøssebærer/sjåfør,
ta kontakt med servicekontoret
på telefon 32 05 36 00.
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FLÅ BIBLIOTEK INFORMERER

Kunstutstilling
Hei
Jeg heter Inese og kommer fra Latvia. Jeg og
min familie har bosatt oss i Gulsvik, der trives
vi godt.

Irsk aften på
Hallingporten

Jeg er utdannet designer og kommer fra en
familie med lange røtter innen kunst. For tiden
driver jeg med silketrykk, og skal ha salgsutstilling på Flå Bibliotek fra 23.10.17.

I juli gjestet Andrea Rice for andre gang
Flå. På HallingEventyr Cafe og Handleri
var det stinn brakke og stor stemning.
Eventyrdamene benyttet også anled
ningen til å markere åpning av Caféen
og handleriet.
Vi ønsker lykke til og gleder oss til neste
konsert

Vi ønsker å lage quizkvelder med truba
durer, og intimkonserter etter ønsker.
Vi kan lage den helt spesielle settingen
for en sosial kveld for vennegjengen
eller en bedrift.
Vi tilpasser med god mat,
underholdning og ønskede aktiviteter.
På tunet vårt, cafeen, privat, på ei hytte
eller der dere måtte ønske det.
Bare å si ifra.
Hilsen
Inger Marie og Martha
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Noe å glede seg over
Helsetjenesten i Flå markerer Verdensdagen
for psykisk helse 2017 med:
Utstilling av fotografier, malerier og andre arbeider
i biblioteket i Flå veksthus 10-20. oktober.
Utstillingen åpner på Verdensdagen 10. oktober
og vi ønsker velkommen til åpningsarrangement
denne dagen fra kl 18-20.
Salg av kaffe og vaffel.
Velkommen!
Verdensdagen for psykisk helse er offisiell FN-dag
og markeres over hele verden hvert år. Den er
landets største dugnad for psykisk helse.

ÅPNINGSTIDER FLÅ BIBLIOTEK: Mandag-fredag 9.00–15.00 • Torsdag 9.00-19.00
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Informasjon fra Flå menighet
Info fra kirkekontoret
Vi har en vakker kirke og kirkegård i Flå, og
mange som gjør det de kan for å imøtekomme
ønsker og behov. Vi har hatt et krevende år så
langt, og mange som har mistet sine kjære. Vi
jobber for at vi som kirkekontor skal være der for
nettopp deg!
Vil igjen minne om at hvis dere ønsker en prat på
kirkekontoret, så ta kontakt for avtale. I hoved
sak vil jeg være å finne på kirkekontoret fast dag
på onsdager, og vil selvsagt være så fleksibel
som mulig. Det beste er derfor å ta en telefon
på forhånd eller sende en mail. Servicekontoret vil være informert. Med både trosopplærer/
konfirmantmedarbeider Marianne, og sokne
presten vår Janne, så vil dere nok alltid ha
mulighet til å møte på et blidt ansikt eller flere på
kirkekontoret. Tar dere turen innom kirkegården
og kirken, så vil dere også møte blide medarbeidere der også. Karin er stadig på oppdrag og Per
Arne jobber jevnt og trutt for at kirkegården vår
skal bli så fin som mulig. Øyvind steller også så
fint med gravene. Nå er vi jo så heldige at vi har
soknepresten i Nes Bente og ass. Prost Arne
Jensen innom oss innimellom også. Jeg og vi
som menighet er heldige som har en engasjert
og flott bukett med dyktige medarbeidere.
Det vil også i år bli en førjuls/julekonsert i kirken
vår. Det bli mest sannsynlig søndag 17. desember kl 17.00 med Trude Kristin Klæbo fra NRK
Sommeråpent m.fl. Mer informasjon kommer i
neste Fløværingen, og følg med på oppslag.
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Er det noen som har ideer til musikk og kulturkvelder o.l. i kirken vår eller på menighetshuset,
så er dere hjertelig velkomment til å komme med
ønsker for dette.
Det vil i høst bli sendt ut regninger på festeforfall
på gravsted og regninger på de som har fått gjort
oppretting av gravminner. Regning på årlig planting blir også sendt ut nå.
Vil også informere om at Marianne G. Skinnes har
søkt permisjon ett år fra stillingen som organist
i Flå. Hun har takket ja til stillingen som trosopplærer på Nes. Dere vil allikevel se/høre henne
på enkelte messer. Det er vi veldig glad for. Hun
er fortsatt trosopplærer på Flå og konfirmant
medarbeider. Foreløpig så har vi valgt å sette inn
organistvikarer på enkeltgudstjenester. I tillegg
til Marianne Skinnes, vil dere bl.a. få høre Kåre
Sørum en god del. Kari Bergaplass kommer også
til å vikariere hos oss. Audun Haugeplass har dere
hørt ved flere anledninger, og dere vil nok også
høre mer fra han også. Så det vil være et variert
knippe med organister.
Det er også veldig hyggelig at vi har hatt to vielser
i sommer. Og flere blir det.
Vi vil ønske dere alle riktig fine høstdager
Til slutt en liten tankevekker fra «Johan Baez»:
Du kan ikke velge hvordan du vil dø, eller når.
Du kan bare velge hvordan du vil leve. NÅ.
Ta vare på hver dag og hverandre.
Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor

Kirkeverge
Martha Kristin Gaptjern, Tlf: 91134327
Kirkekontoret: 32053600/direkte 32053649
Mail: flaakirke@flaa.kommune.no eller
martha.gaptjern@flaa.kommune.no

Organist/konfirmantmedarbeider/trosopplærer:
Marianne Gandrud Skinnes, Tlf91796377
Kontoret: 32053600/direkte 32053644
Mail: marianne.gandrud.skinnes@flaa.kommune.no
Kirketjener/klokker
Karin Reiersgård, tlf. 97173436

STABSINFO:
Sokneprest Flå:
Janne M. Sukka, Tlf: 45861038
Kontoret: 32053600/direkte 32053645
Mail: Janne.sukka@flaa.kommune.no

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

FESTE AV ET GRAVSTED
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 gravlegges 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. Viktig. Hvis du ønsker å
slette en grav fordi du ikke ønsker å stå
som ansvarlig lenger, så kan det være
lurt å snakke med andre familiemedlemmer om de kan tenke seg å overta
feste. Det har hendt at et gravsted har
blitt slettet og andre familiemedlemmer
har blitt lei seg fordi de ikke lenger har
et gravsted å gå til. Ved å ha en åpen
dialog på dette, så vil man kunne klare å
imøtekomme ønsker vedrørende dette.
ANSVARLIG FOR GRAVMINNET
Fester er ansvarlig for at gravminne
er sikret. At det er forsvarlig boltet og
sikret fra å velte/falle ned. Fester er forpliktet til å følge med på dette.
Kirkekontoret kan kontaktes hvis man
ønsker at kirken skal gjøre jobben med

å rette opp gravminner. Kirkegårds
arbeider Per Arne Martinsen vil da
kunne bistå i arbeidet med opprettelsen, men mot betaling til Flå Sokn.
Hvis kirkegårdsarbeider eller kirke
gårdsmyndighet finner feil eller mangler
ved gravminner, kan også kirkekontoret
gjøre henvendelser til fester å be om at
ting blir rettet opp i henhold til vedtekter og sikkerhet. I verste fall må støtte
midlertidig tas ned til det er tatt hånd
om. Dette pga. alles sikkerhet.
FESTESAVGIFT
Festeavgiften pr år er pr dags dato 170
kr pr gravsted. Et feste kan bestå av
flere gravsted.
I Flå sendes det ut varsel på høsten på
festeavgifter som forfaller til betaling.
Det beregnes festeavgift for 5 år om
gangen.
REGNING PÅ PLANTEAVTALER
OG ANNET ARBEIDE
Regning på planting pr år sendes også
ut nå på høsten. Samme gjelder annet
arbeide som er gjort på gravsted i løpet
av sommeren.
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Foto: unsplash.com

Planting Flå Kirkegård:
Øyvind Riggenholt

Sokneprest Nes: (Som også tjenestegjør i Flå)
Bente H. Nyseth, Tlf: 40875981
Mail: Bente-hellstrom.nyseth@nes-bu.kommune.no

Med blanke ark og fargestifter til
Nytt semester – nye muligheter! Deilig, er det ikke?

Planer er fint og viktig, men
noen ganger kan planene stå
i veien for dagen i dag – for
nettopp det øyeblikket som er
her og nå. Og jeg vet jo ikke
hva morgendagen egentlig kommer med.
Det er jo slett ikke alltid slik at jeg har full
kontroll over hva som skjer i morgen, eller
om de planene jeg har lagt lar seg gjøre.
Ingen kjenner jo hva morgendagen egentlig
vil bringe.
«Så g jør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg
for seg selv. Hver dag har nok med sin egen
plage» Matt. 6;34
Kanskje glemmer jeg litt av og til å være
tilstede og glede meg over det som er her
og nå? Ikke for å leve planløst og uten mål
og mening, men nettopp øyeblikket er jo
verdt å ta vare på. Kan det også være noe
å bli bedre på denne høsten– det å leve
akkurat her og nå.

Foto: unsplash.com

Det er godt å stoppe litt opp og
tenke at nå ligger et nytt semester framfor meg og jeg kan fylle
det med det jeg vil. Og så klart
legger jeg planer, og tenker at
jeg skal bli litt flinkere til det
ene og det andre. Nye blanke
ark skal fylles med fine farger.
Enda bedre enn i vår.

Jeg tror Gud ønsker å gi oss øyeblikk og
gleder i nuet. Hverdagsøyeblikk med glimt
av gudommelig kjærlighet til hvert enkelt
menneske – gjennom en solstråle, en
venns telefon, et smil på butikken. Små
glimt her og nå – øyeblikk med fine farger
på nettopp denne dagen.
Våg å stoppe litt opp – kjenne at det er nå
i dette øyeblikket du lever. Øyeblikket som
kan være kaotisk og rotete, eller stille og
harmonisk. Det er dette som er livet. Trekk
pusten og løft blikket. Himmelen er spent
ut over hvert øyeblikk i våre liv.
Det nå som er nå – morgendagen skal
bekymre seg for seg selv. Gode nye øyeblikk til hver og en!
Janne M. Sukka
sokneprest
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN:

Babysang
Evnen til å glede seg
over musikk kommer
tidlig hos barn. De følger interessert med på alt vi foreldre sier
og gjør, og lyden av stemmen vår følger de
med en egen oppmerksomhet.
Den norske kirke tilbyr babysang, og i
Flå gjennomføres dette i samarbeid med
helsestasjonen i forbindelse med babytreffet som er der. Opplegget passer best for
barn mellom 6 mnd og 1 år, men både
større og mindre barn er velkomne. Hver
samling varer ca 30 min før babytreffet på
helsestasjonen begynner. Vi synger en god
blanding av nye og gamle sanger, rim og
regler, og danser litt.
Ta med: dyne og/eller tykt teppe til å legge
barnet på.
Vi møtes: tir. 26.9, tor. 19.10
(merk:torsdag), tir. 7.11 og tir. 5.12 kl 12.30
på Helsestasjonen

FLÅKK-KLUBBEN
Flåkk-klubben for barn 3-10 år starter opp
igjen etter høstferien. I skrivende stund er
høstens Flåkk i planleggingsgropa, så følg
med på oppslag og Facebook for datoer!

aktiviteter (tilpasset de minste) i området
rundt lavvoen, og åpen kafe med mulighet
for grilling (egen grillmat tas med)
Ta med godt utetøy/sko.

Helmax
Helmax er en helaften for ungdom i hele
Hallingdal på Gol Bedehus med taco, kake
og is, lek, underholdning og diverse aktiviteter lørdag 28. oktober kl. 19-23.
Dette er en ny del av konfirmantenes obligatoriske opplegg, men er åpent for de som
ønsker å komme (fra 8. klasse og oppover).
Følg med på Facebook under «Helmax». PS!
Det blir satt opp buss. Begrensede plasser,
så ta kontakt ved interesse.

6-årsbok
De som nå har begynt i 1. klasse vil bli
invitert til en samling i Flåkk-klubben,
og søndag 19.11 vil de seksåringene som
kommer til familiegudstjeneste få utdelt
aktivitetsboka «Alle gode ting»
Følg med på Facebooksidene «Trosopplæringen i Flå»
Spørsmål? Kontakt Marianne G. Skinnes
på 91796377 eller
marianne.gandrud.skinnes@flaa.kommune.no

BLI MED TIL FJELLS
SØNDAG 8. OKTOBER!
De som er født i 2012 vil få en egen invitasjon til Fjellets dag, men alle som vil,
er velkomne til familiegudstjeneste med
aktiviteter i Høgevarde Fjellpark søndag
8. oktober kl.12-14.
Dagen består av familiegudstjeneste (med
dåp) i lavvoen, flott musikk av Audun
Haugeplass, en liten løype med diverse
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Vielser sommeren 2017

Brudepar: Andrine Markegård og Simen Hagberg.
Prest: Bente H. Nyseth.

Brudepar: Hege og Tor Olav Trommald.

Foto: Bo Mathiesen

Musikkandakt 2017

Fra musikkandakt en sommerdag i juli.. Prest: Janne M. Sukka og musiker Audun Haugeplass.
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Vi går i kirken
Søndag 24. september
Kl. 11:00 	Flå kirke, Høsttakkefest,
4-årsbok, konfirmant
presentasjon
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 8. oktober
Kl. 12.00 L avvoen Høgevarde
Fjellets dag,
trosopplæringstiltak
Prest: Arne Jensen
Søndag 22. oktober
Kl. 11:00	Flå kirke, Markering av
Reformasjonsjubileumet
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 5. november,
	Allehelgens gudstjeneste.
Vi minnes de som har gått bort
det siste året.
Kl. 11:00	Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 12. november
Kl. 11:00	Flå kirke
6-årsboka
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 3. desember
Kl. 18:00	Lysmesse Flå kirke, gløgg
og pepperkaker
Prest: Janne M. Sukka

Søndag 24. desember – Julaften
Kl. 11:00 Flåheimen
Kl. 15:00 Familiegudstjeneste Flå kirke
Tirsdag 26. desember – 2. juledag
Kl. 12:00 Høytidsmesse Flå kirke
Onsdag 27. desember
Kl. 11:00 Flåheimen

Døpte
Torvald Gaptjern Sønsteby
Gratulerer til dåpsbarnet
med familie og faddere

Vielser:
Hege Anita Leversby og Tor Olav Trommald
Andrine Markegård og Simen Hagberg
Ønsker begge brudepar til lykke
og alt godt for dagene som kommer

Døde:
Juni:
Per Strindeberg
Kjell Oluf Andresen

Søndag 10. desember
Kl. 11:00 Flå kirke

Juli:
Gerd Nathalie Paulsen
Aase Jorun Ekeren

Tirsdag 12. desember
Kl. 18:00	Julesangkveld Flå kirke

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

