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Redaktørens

SPALTE

Kommuneøkonomi
Det er fristende med et lengre innlegg
om innsparinger i kommunenorge.
Høsten er budsjettid og Statsbudsjettet som blir lagt fram i oktober
er startskuddet for en intens jobb.
For mange kommuner er status at
økningen i overføringene fra staten
ikke på langt nær dekker lønns- og
prisvekst, noe som betyr at man må
finne andre måter å løse oppgaver på.

ODD-EGIL STAVN
Rådmann

Med ønske om en god jul og et riktig godt nytt år!
Odd-Egil Stavn
Rådmann

Foto: unsplash.com

Samtidig er det store medieoppslag
som beskriver nye milliarder til kommunene, noe
som selvsagt skaper forventninger blant innbyggerne. Ja, ja, vi kommer vel i mål i år også. Det blir
det samme om igjen og om igjen hvert år, jeg skal
derfor la ballen ligge.

Folkehelse er en viktig del av kommunenes oppgave. Daglig fysisk aktivitet
er viktig for så vel fysisk som psykisk
helse. Jeg vil derfor oppfordre alle til å
bruke den flotte naturen vår, eller noen
at de flotte anleggene våre til å utøve
fysisk aktivitet. Anbefalingen fra Helsedirektoratet er minst 30 minutter for
voksne og 60 minutter for barn. Det
er en god investering.

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

Utkommer med 4 nr i året 2017
Mars
15. mars
Juni
16. juni
Oktober
10. oktober
November
24. november

I redaksjonen
Odd-Egil Stavn, rådmann (redaktør)
Tor Egil Buøen, ordfører
Turid Helen Aas Røkkum, konsulent,
web og Fløværingen
Graﬁsk produksjon
Kreator Kommunikasjon AS, 3570 Ål
www.kreator.no

Ordførerens

SPALTE
Det store ranet
Siden starten på 1900-
tallet har vannkraft,
produksjon av elektriskkraft basert på vannkraft
og industrireising med
utgangspunkt i vannkraftproduksjon
vært
viktig for utviklingen av
velferdsstaten Norge.

Eiendomsskatt og
konsesjonskraftordninger har ført til at
vi har fått noen rike
kraftkommuner. Dette
er gjerne avsides
liggende samfunn
med få inn
byggere.
Det de fleste ikke er
TOR EGIL BUØEN
klar over er at vi her
Ordfører
i landet har 200-250
Framsynte politikere så
tidlig på 1900-tallet at mye
kraftkommuner. Dette
av produksjonen av varer basert på
er som regel kommuner med stort
rikelig tilgang på rimelig elektrisk
areal og lite folk der storsamfunnet
vannkraft ville foregå i byene og
har bygd ut naturresursene. Flå
langs kysten, mens vannkrafta kom
er en slik kraftkommune. Vi har
noen små men viktige inntekter
fra avsidesliggende grender og daler
i innlandet. Derfor fikk vi et system
fra eiendomsskatt på kraftlinjer,
og vi har 20 GWH andelskraft fra
med konsesjonslover og eiendoms
beskatning, som førte til at også
Uste-Nes utbyggingen. Andelskraft
«dalstrøka innanfor» fikk nyte godt
har i dag en nettoverdi på mellom
av verdiskapningen, som tross alt
3 og 4 000 000 kr. Verdien på eienvar og er basert på utnyttingen av
domsskatten på kraftlinjer er ca
lokale naturresurser.
3 000 0000.
Vi må leve med regulerte vann
med dårligere fiske og varierende
vannstand, elveløp som er borte og
kraftlinjer med monstermaster som
skjærer seg gjennom daler og over
fjell. Men dette blir av de aller fleste
akseptert, nettopp fordi vi også får
nyte godt av den verdiskapningen
og økningen i levestandard, som
disse inngrepene har vært med på
å skape.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å fjerne eiendomsskatten på
kraftlinjer. Det blir fint for Statnett
som slipper å betale skatt til kommunene, og for staten som får mer
inn i bedriftsbeskatning av Statnett.
I 2016 tok staten ut 25% av overskuddet i Statnett, 366 000 000
kroner som utbytte. Her er mottoet,
ta fra de små og gi til de store.
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Forts. Ordførerens spalte

E-CO som er den moderne utgaven av Oslo Lysverker som i sin
tid bygde ut det meste av vannkraft i Hallingdal er 100% eid av
Oslo kommune. Årlig utbytte fra
E-CO til Oslo kommune er 500 1000 millioner kroner. Har noen
noen gang hørt om Oslo som en
kraftkommune? 40% av E-CO sin
produksjon foregår i Hallingdal
basert på våre naturresurser. Det
er vel ikke for mye forlangt om en
så vellykket bedrift blir skattlagt slik
at lokalsamfunnene der produksjonen foregår også får nyte godt av
vekst og verdiskapning.
Min påstand er at det norske systemet for beskatning av kraft og
kraftproduksjon er selve grunnlaget
for at vi i dag har levende bygder
over hele Norge. Dette er også helt
avgjørende for et vellykket samfunn
der alle har de samme muligheter
og får de samme tjenester. En
7-åring i Flå og en 7-åring i Bærum
skal ha de samme muligheter i
livet. Det forutsetter at det i begge
kommunene er god og robust
økonomi.
Den Norske fordelingspolitikken
er på ny under angrep. Vi får håpe
et flertall på Stortinget ser det og
sørger for at den norske modellen
blir videreført.
Flå - først i Hallingdal
Tor Egil Buøen
Ordfører

AKUSTISK
AFTEN
med Åge Sten Nilsen

Foto: Anita Andersen

Onsdag 1.november var det premiere på
Akustisk Aften på Hallingmoen, som ble
omtalt i forrige utgave av Fløværing. Åge Sten
Nilsen holdt to utsolgte konserter og det ble
en flott kveld for 80 heldige gjester!
Vi har fått gode tilbakemeldinger på konserten
og konseptet. Onsdag 6. desember er det derfor
klart for neste artist ut. Denne gangen er det Jørn
Hoel som gjester Hallingmoen og byr på musikk
og historier fra sitt lange artistliv. Ta turen og få
med deg en lun og god desemberkveld på Halling
moen. For billetter, ta kontakt med Flå Vekst;
kristian@flavekst.no/928 08 899.
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Foto: Anita Andersen
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Strategisk Næringsplan
I hele år har det blitt jobbet med ny strategisk
næringsplan for Flå kommune og nå nærmer
vi oss et ferdig produkt. Torsdag 26. oktober
ble både kommunestyre og næringsliv informert om status, og foreslåtte tiltak ble presentert. Det er Kjell-Ove Solbakken i Norsk
Turist-utvikling AS som har stått for mye av
arbeidet med planen, men med gode innspill
fra kommune og næringsliv.
En del av næringsplanen som har fått litt
ekstra oppmerksomhet er et forslag til revitalisering av landbruket på Flå. Dette er noe som
fylkeskommunen har fattet stor interesse for
og det jobbes med å få nedsatt en et prosjekt
med 8-10 deltagere fra lokalt landbruk over 3
år. Flå dekker et svært bredt landbruk og dette
er et område som det kan skapes mye på både
for innbyggere og hyttefolk, så her er det viktig
at vi støtter opp om våre lokale landbrukshelter som tør å satse.

Det ble derfor arrangert et eget møte for landbruket på Flå etter det tidligere nevnte møtet
med næringslivet 26. oktober, hvor Else Horge
Asplin ga oss et inspirerende foredrag om hva
hun har fått til med sin bedrift i Rukkedalen
og Asker. Hun selger produktene sine under
merkevaren «Rå smak» så søk henne gjerne
opp på nettet og se hva hun driver med.
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Bokbad med
Jørgen Jæger
og Geir Vidme

Foto: MatPrat

Bondens Marked

Fredag 24. november er det «Black
Friday» på kjøpesenteret med gode
tilbud hele dagen. I den anledning har
også Notabene klart å få krimforfatteren
Jørgen Jæger til å komme for å ha boksignering.

Fredag 29. september var det et lite «mini
Bondens Marked» på Flå. Dette er noe som
prøves ut i høst, så det er viktig at både innbyggere og hyttefolk støtter opp slik at dette
blir et fast innslag utenfor senteret. De neste
datoene ut er fredag 24. november og fredag
22. desember. Så merk av datoene i kalenderen
og unn dere litt kortreist kvalitetsmat.

Jægers lensmannskarakter Ole Vik er
slettes ikke helt ulik vår egen lokale
lensmannshelt. Derfor arrangerer vi et
bokbad kl 19.00 i kafeteriaen på hotellet
med Geir Vidme og Jørgen Jæger, hvor
vi kan bli bedre kjent med både den ekte
politiverdenen og den fiktive.

Quizkveld
Vi kjører quizkveld tredje fredag i
måneden på Cafeen i Gulsvik.
Quizmastere vil være varierende.
Og noen ganger kombinerer vi med
trubadurer slik at det kan kombineres
med en hyggelig aften i etterkant.
Oppfordrer bedrifter til å stille
med lag også. Hyggelig å gjøre
noe sosialt sammen.
Følg med på Facebook for mer info.
Jørgen Jæger
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Foto: Cappelen Damm

Turufjell
Arbeidet med planene i Turufjell har pågått
lenge og 18. august ble områdeplanen vedtatt
av kommunestyret i Flå. Dermed ligger alt til
rette for at planen kan bli til virkelighet.
Det fysiske arbeidet inn til området har planlagt oppstart
i november, da skal det hogges og opparbeides vei inn til
hjertet i planområdet. Turufjell vil følge i Høgevardes fotspor og bli et av de flotteste hytteområdene i landet.
Turufjell engasjerte i sommer sin første ansatt, Tim Midtskau Rønning. Tim jobber heltid med Turufjell og har kontor
på veksthuset.
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Hallingtinget
For første gang ble det avholdt et
2- dagers Hallingting i Flå. I Hallingtinget møtes 5 politisk valgte representanter fra hver kommune. Møtet foregikk
på Jakt- og Fiskesenteret og i kommunestyresalen. Den viktigste saken denne
gangen var samferdsel og uttale til

handlingsprogrammet for nasjonal
transportplan. Kveldens middag ble
servert i strålende omgivelser i lavvoen
på Høgevarde. I forbindelse med middagen ble det også gitt en orientering
om utvikling i hyttemarkedet i Flå
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Utvikling av
Høgevarde
Høgevarde A/S har gjennom flere år
arbeidet strategisk med destinasjonsutvikling. Dette innebærer både strategier for
hvordan sentrum og serviceområder skal
utvikles, forholdet til bærekraft og miljø,
og ikke minst hvordan skape og utvikle
aktiviteter knyttet opp i mot hytteturisten.
I den forbindelse var styringsgruppa for
det Innovasjon Norge-støttede prosjektet,
sammen med grunneiere og representanter fra Norsk Turistutvikling, på studietur
til Saas Fee og Sermatt i Sveits. Mye å se,
mye å ta tak i og mye å lære.
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Eldrefesten 2017
Årets eldrefest ble arrangert den
12. oktober. Festen foregikk i år på
kommunestyresalen/kantina på veksthuset.

Bergensbanen og Gulsvik stasjons
betydning og sentrale beliggenhet i
anleggsperioden.
Til middag ble det som vanlig servert
viltgryte fra hotellet, kaffe og kaker
ble besørget av 10. klasse ved Flå
skole.

60 gjester fikk være med på allsang
med Hans Arne Arntsen, og Torgeir
Medbøen kåserte om byggingen av

Takk for en hyggelig kveld!
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BAKERNE
Hei!
Vi er en ny elevbedrift i Flå. Vi har solgt
noen pizzaer til nå, og vi har fått gode
tilbakemeldinger.
Velg mellom syv forskjellige pizzatyper. Dere kan bestille mandagonsdag, og hente pizza og brownies
på Flå skole torsdager. Dere finner
oss på Facebook. Vi har en gruppe
der som heter BAKERNE. Det er der
dere bestiller maten. Håper dere vil
teste. Plakater vil bli hengt opp med
ytterligere informasjon.

Resultater fra
TV-aksjonen 2017
Unicef «Hvert barn er
en mulighet»
I Flå kom det inn kr 67,19 pr. innbygger.
Dette ga oss en 3. plass i Buskerud.
En stor takk til alle som stiller opp på
dugnad for å få gjennomført et slikt
arrangement.
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MOT for dagen
I en krevende hverdag og i en krevende
verden er det et ord som ikke alltid gjennomføres. Og det er ordet RESPEKT. Hva
betyr det? Og hvordan utøver vi det?

•

Respekt handler om å være takknemlig
og høflig, innrømme feil og la andre gjøre
feil uten at du overreagerer. Respekt er å
gi ansvar, akseptere den andre, gi andre
frihet til å være seg selv og si beklager og
unnskyld. Respekt handler om å akseptere
den andre sin opplevelse uansett hvilke
følelser og tanker du selv har. Respekt er å
snakke med og ikke om andre. Respekt er
å balansere oppriktighet og full ærlighet.

•

posisjon, selvrealisering, penger,
ting og rettigheter gå på bekostning
av det å være et menneske.
Baksnakk positivt og ikke negativt.
Tenk om vi kunne hatt en samfunn
der vi unner og beundrer og ikke
misunner?
Vi lever i et samfunn der det er mye
fokus på flinkhet. Men, i lengden er
det dine verdier, dine valg, og hvem
du er som virkelig betyr noe. Finn
dine verdier, og vær lojal mot dem.

Vil avslutte med et sitat fra Ole Brum:
«Hvordan staver man kjærlighet?» Spurte
Nasse Nøff.
«Man staver ikke kjærlighet, men man
føler den» svarte Ole Brumm.

Hvordan vil du bli husket?
•
En som satt med mobilen når du var
sammen med andre, eller var dønn
tilstede når du var sammen med
andre?
•
En som hånlo av andres talemåte,
ordvalg og væremåte, eller en som
styrket andres trygghet, energi og
mot?
•
En som ofte var negativ og baksnakket andre, eller en som ofte plantet positive forventninger om andre?
•
La ikke fokus på egen fasade og

Stol på deg selv, vis glede og gi kjærlighet!
Ta vare på hverandre.
Ønsker alle en trivelig jul og alt godt i
det nye året. Måtte året bringe drømmer
som går i oppfyllelse, masse gleder og et
samfunn som bryr seg mer om eller med.
Hilsen fra
MOT-teamet i Flå
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Lørdag 2. desember åpner vi opp
gården og inviterer til julemarked fra
klokken 12.00 – 17.00

fra gammalnorsk spælsau, kranser,
tova julehjerter og lykter.
Ute på tunet står ordføreren og selger
julenek og juletrær, og om været er
med oss kan det bli mulig å ri en liten
runde på hest for de minste.

Vi fyrer opp i peisen og lager en liten
cafe og gårdsbutikk i Hallingstua. Her
er det mulig å få kjøpt noe å bite i og
det vi har å by på fra Nordre Heie,
pluss litt til. Vi har også invitert med
oss andre lokale som selger sine
spesialiteter som kransekake, skinn

I låven blir det julestemning med
julemusikk, toddy, gløgg og et lite
juleverksted for de minste.

Julekonsert

med
Kari Bergaplass
og Randi Gunhildstad
Onsdag 6. desember kl 12.00
på Flåheimen
Alle er velkommen!

- 15 -

Ikke alt skal i toalettet IGJEN
Kommunen har i det siste hatt flere kloakkstopper i pumpestasjoner og avløpsledninger. Dette har kostet mye penger. Vi har
funnet årsaken ved de fleste tilfellene. Dette
er har vist seg å være trepinner, tøyfiller og
fett. Dette koster mye penger som abonnentene må betale gjennom avgiftene.

Viktig INFO fra Statens Vegvesen!

I verste fall kan dette også føre til tilbakeslag
av kloakk i bygg som vi også har hatt i sommer/høst.

Statens Vegvesen har fattet vedtak
om at Fv.203 skal forkjørsreguleres
fra rundkjøring ved Rv.7 (ved Kirken)
til Austvoll Bru.

Kommunen minner om at tøyfiller, våtservietter, tvistdotter, sanitærbind, underbukser, strømpebukser, vaskefiller, Q-tips og
lignende IKKE skal spyles ned i toalettene,
men kastes i avfallsdunken.

Dette innebærer at trafikk på sideveger
til Fv.203 har vikeplikt.
Vedtaket er gyldig fra den dag skiltene
er satt opp og avdekket.

Likeledes skal det IKKE tømmes fett,
matoljer i utslagsvask eller toalett.
Tekniske Tjenester

Kommunalt tilskudd
til unge boligsøkende
Flå kommune gir tilskudd til ungdom som ønsker å
kjøpe/bygge bolig i Flå kommune.
Tilskuddet er 5% av byggekostnad/kjøpskostnad maksimalt 100 000 kr pr. bolig.
Tilskuddet blir gitt til førstegangsetablerere til og
med det kalenderåret søkeren fyller 35 år.
I tilfelle hvor et par går til anskaffelse av bolig, er
det nok at den som søker tilskuddet er førstegangsboligetablerer.
Reglementet er tilgjengelig på www.flaa.kommune.no
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Treningstider Thonhallen
MANDAG:
Kl. 10.30 – 12.00: Pensjonistforeningen
Kl. 17.00 – 19.00: Fotballtrening G10 og J11
Kl. 20.00 – 21.00: Brannmannskap
TIRSDAG:
Kl. 15.00 – 15.45:
Kl. 16.00 – 17.30:
Kl. 17.30 – 19.00:
Kl. 19.00 – 20.00:

SFO – fysisk aktivitet
Håndballtrening J11-13
Håndballtrening damer
Karate

ONSDAG:
Kl. 15.00 – 15.45: SFO – fysisk aktivitet
Kl. 16.30 – 17.30: Fotballtrening J09 og G09
TORSDAG:
Kl. 16.30 – 18.00: Håndballtrening J14
FREDAG:
Kl. 17.00 – 18.45: Håndballtrening J14 og damer

Hjemmekamper Thonhallen sesongen 2017–18
J 14
K5
J 14
J 14
K5
K5
K5
J 14
K5
K5
K5
J 14

02.11.17
05.11.17
11.11.17
19.11.17
19.11.17
10.12.17
14.01.18
11.02.18
17.02.18
17.03.18
08.04.18
14.04.18

18:30
11:00
14:00
12:30
11:00
11:00
11:00
12:00
11:00
11:00
11:00
12:00

Flåværingen – Nesbyen
Flåværingen – Reistad 2
Flåværingen – Lier 3
Flåværingen – Nesbyen
Flåværingen – Gol/Ål
Flåværingen – Heradsbygda HK
Flåværingen – Lier 2
Flåværingen – Hønefoss 3
Flåværingen – HK-72 Sande
Flåværingen – Åmot
Flåværingen – Hønefoss 2
Flåværingen – Lier 3
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Idrettskonsulent
Flå kommune har opprettet en 20% stilling som
idrettskonsulent. Kommunen viser gjennom
dette en anerkjennelse av frivillig arbeid og at det
arbeidet lag og foreninger gjør er svært viktig for
samfunnet vi lever i.

På bakgrunn av dette ble det altså besluttet å
opprette en 20% stilling i Flå kommune som
hjelper til med noe av det administrative arbeidet. Dette vil være en ressurs ikke bare for
IL Flåværingen men for Skytterlaget, Motorsportklubben og andre lag og foreninger.

I innstillingen til kommunestyret heter det;
«Idrettslaget er en sosial arena hvor barn og
voksne blir bedre kjent og hvor det utøves aktiviteter som er svært positive i et folkehelseperspektiv. Det samme gjelder mange andre lag og
foreninger. Ildsjeler tar på seg å være med i styrer
og å være ledere for disse lagene og foreningene».
Videre; «Det å holde oversikt over mulige støtteordninger fra staten, stiftelser, fylkeskommune
osv. er svært krevende. Det samme gjelder krav til
rapportering og generelt å ha oversikt over regelverk. Det er viktig at de som bruker sin fritid i det
viktige arbeidet som gjøres får noe støtte slik at
de kan fortsette»

Ledere av lag og foreninger vil sammen med sitt
styre måtte drifte laget som tidligere, men vil få
støtte fra idrettskonsulenten til å holde oversikt
over tilskuddsordninger og hjelp med administrativt arbeid etter nærmere avtale. Det er viktig
at man finner en arbeidsfordeling og avgrensning
på hva som skal gjøres i stillingen som idrettskonsulent.
Undertegnede startet i stillingen som idrettskonsulent 23. oktober.
Kontakt: marianne.wienenga@flaa.kommune
eller tlf. 90767011.
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Dialogmøte og kurs i
bruk av Tilskuddsportalen
På samme møte ble det også arrangert et totimers kurs i bruk av Tilskuddsportalen. Her
kan lag og foreninger enkelt finne penger til
lokale prosjekter. I Tilskuddsportalen kan man
lete blant ca. 1500 søkbare tilskudd. Tilbudet
er gratis for lag og foreninger fordi kommunen
har inngått direkte avtale om dette.

Nettopp stillingen som idrettskonsulent og
arbeidsfordeling og avgrensning ble et naturlig
tema på dialogmøtet mellom frivilligsentralen,
kommunen og lag/foreninger 21. november.
I skrivende stund er møtet enda ikke avholdt,
men jeg er sikker på at vi sammen kommer
frem til gode løsninger og god utnyttelse av
stillingen som idrettskonsulent.

Gikk ditt lag eller forening glipp av kurset? Fortvil ikke! Ta kontakt, så hjelper vi dere i gang!

Selvorganisert selvhjelp
LAG EN GOD FØRJULSTID!
Kanskje du vil avsette litt tid til frivillig innsats?
Det skal ikke så mye til! Du kan f.eks. invitere noen
som du vet er ensom, noen som det er lenge siden
du har pratet med eller kanskje noen nye du vil bli
kjent med, på middag eller besøke dem. Eller gå
tur med noen som trenger noen å gå ved siden av.

En selvhjelpsgruppe er en mulighet for deg til å
bearbeide egne livsproblemer, uavhengig av hvilken «merkelapp» problemet har. Du kan gå i en
selvhjelpsgruppe om du selv har et problem, eller
ditt problem er at du er pårørende til noen i en
vanskelig livssituasjon.
Selvhjelp er etablert i et samarbeid mellom enhet
for helse og frivilligsentralen.
Kontaktperson i Flå kommune: Frivilligsentralen
v/Marianne Wienenga, tlf. 90767011
Kontakt oss dersom du kunne tenke deg å være
med i en selvhjelpsgruppe, så kan vi hjelpe deg
med å sette den sammen, eventuelt sette deg i
kontakt med en etablert selvhjelpsgruppe – enten
her i Flå eller annet sted i Hallingdal.
For mer informasjon: www.selvhjelp.no

Ikke gå foran meg,
for jeg kan kanskje ikke følge deg.
Ikke gå bak meg,
for jeg kan kanskje ikke lede deg.
Gå ved siden av meg
og vær min venn.
Hilsen Marianne Wienenga
Daglig leder Flå Frivilligsentral
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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.
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.

ÅPNINGSTIDER FLÅ BIBLIOTEK: Mandag-fredag 9.00–15.00 • Torsdag 9.00-19.00
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FLÅ SKOLE INFORMERER

7. desember kl. 18.00 – Skoleavslutning
13. desember kl. 18.00 – Juleball
14. desember kl. 16.00–17.30 – SFO julekafe
22. desember – siste skoledag før jul
3. januar – første skoledag etter jul
Julehilsen fra Flå skole
Vi ønsker alle elever og foresatte
en riktig GOD JUL

Foto: unsplash.com

Hilsen ansatte ved Flå skole

TOG OG BUSS til og fra Flå
TOG:
Fra Flå:
4:00
16:38

Ankomst Oslo:
6:25
19:13

Fra Oslo:
12:03
23:25

Ankomst Flå:
14:16
1:50 (ikke Lørdag)

Fra Flå:
14:17
01.51

Ankomst Bergen:
18:55
06:49

Fra Bergen:
11:59
22:59

Ankomst Flå:
16:37
03:59

BUSS:

Åpningstider –
SVØMMEHALL
Tirsdager:
0-12 år
kl 17.45-18.45
13-16 år
kl 18.45-19.45
Voksne
kl 19.45-20.45
Jenter/damer har badstue
Fredager:
0-12 år
kl 17.45-18.45
13-16 år
kl 18.45-19.45
Voksne
kl 19.45-20.45
Gutter/herrer har badstue

Fra Flå:
2:50
7:35
15:45
18:45

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

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

Ankomst Flå:
11:45
17:25 (Via Drammen)
18:30
0:40 (Via Gardermoen)

Endestasjon:
Førde
Førde
Geilo
Førde

SKOLERUTA:
Fra Stavn:
6:28

Ankomst Hønefoss:
7:48 (Bytte på Sokna)

Fra
Hønefoss:
15:45

Ankomst Stavn:
17:04 (Bytte på Sokna)

NB! Flå kommune tar forbehold om endringer
i rutetider. Sjekk nettsidene til busselskapene
og NSB før reiser.
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Informasjon fra Flå menighet
Vi jobber på for at vi som kirkekontor skal være
der for og med nettopp deg!
Vil igjen minne om at hvis dere ønsker en prat
på kirkekontoret, så ta kontakt for avtale. I
hovedsak vil jeg være å finne på kirkekontoret
onsdager, og vil selvfølgelig være så fleksibel
som mulig hvis du/dere ønsker en prat utenom
denne dagen. Kommer til ha noe ferie desember. Det beste er derfor å ta en telefon på forhånd eller sende en mail. Servicekontoret vil
være informert.

Foto: unsplash.com

Det vil som nevnt i forrige nummer også i år bli en
julekonsert i kirken vår. Trude Kristin Klæboe (fra
NRK sommeråpent i Flå) har trommet sammen
dyktige medsangere og musikanter til søndag
17. desember kl 17.00. Bl.a. både Marvin Charles
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og Audun Moen. Dette kan du ikke gå glipp av.
Lover deg en stemningsfull og fin opplevelse i
kirken. Se egen info om dette.
Er det noen som har ideer til musikk og
kulturkvelder, temadager o.l. i kirken vår eller
på menighetshuset, så er dere hjertelig velkommen til å komme med ønsker for dette.
Det vil fortsette å være et variert knippe med
gode musikanter som vikarierer i organiststillingen. Så møt opp og nyt god musikk.
Vi vil ønske dere alle ﬁne førjulsdager og en
riktig god og stemningsfull jul!
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
Planting Flå Kirkegård:
Øyvind Riggenholt

Sokneprest Nes: (Som også tjenestegjør i Flå)
Bente H. Nyseth, Tlf: 40875981

Kirkegården:
Gravlykter og glass
Vi går nå en tid i møte der det blir brukt
gravlykter o.l. på gravstedene. Det er selvfølgelig veldig fint og hyggelig, men det er
også veldig viktig at dette blir ryddet i etter
hvert. Det er mye etterarbeid med slikt hvis
det blir stående og etter hvert knust. En liten
bønn fra oss fra kirkekontoret er at dere er
flinke til å ta hånd om dette etter hvert. Også
fordi fjerning av gravlykter er en stor jobb i
forbindelse med vårarbeidet på kirkegården.
Fint om alle fra tar ansvar for sitt gravsted, da
blir det hyggeligere for alle og ingen skjærer
seg på knuste lykter.

Til deg som er fester av
et gravsted (blir aldri sagt for ofte)
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.
Og skulle dere få en faktura i posten som
gjelder feste på et gravsted dere ikke skjønner dere har noe med å gjøre eller det har
skjedd noe dobbelt, så vær så snill og gi
beskjed. Systemer blir oppdatert og overføringer fra tidligere system kan ha tullet med
oss. Ikke vært et stort problem så langt, men
jeg vet det også skjer andre steder. Vi kan
kun får gjort noe med det vi får beskjed om.
- 23 -

Adventstanker
Advent er en tid full av følelser og
forventinger, og egentlig ganske
stramme rammer og oppskrifter
over hvordan ting skal, bør eller
må være.

• Du skal pynte
• Du skal shoppe julegaver
(helst penere og dyrere enn i fjor)
• Du skal bake og drikke gløgg
– og husk å følge oppskriften
på mors julekaker nøye!
• Du skal på julebord og
på juletilstellinger
• Og så tror jeg også jeg må føre på:
Du skal dekorere ditt hus med julelys
• Og ikke minst: du skal kose deg
og glede deg!
Her er det ikke mye rom for å sjonglere
med ingrediensene – det er jo slik det skal
være for en lykkelig tid. Er det ikke?
Men hvem er det da egentlig vi venter på?
Hvem er det som skal komme?
En ting er i alle fall sikkert: Jesus hadde
ikke for vane å følge alle må-er og skal-er
for hvordan man skal oppføre seg og hvilke
rammer man skal holde seg innenfor. Jesus
laget uorden i oppskriften som var laget.
Vi venter altså på en opprører som ble født
i denne fjellgrotten for 2000 år siden.
Det er egentlig litt godt å tenke på, kjenner
jeg. Det er helt greit å ha en adventstid og
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en jul selv om jeg ikke følger alle må-er
og skal- er i oppskriften på en perfekt jul.
Advent og jul har nemlig plass for å romme
hver enkelt av oss, med alt vi har av ulike
forventninger og følelser for jula, enten vi
elsker julekuler og julelys – eller om vi syns
at denne tiden er krevende og vond. Det er
plass til alt det i jula også.
------------------------------Så ønsker og håper jeg at vi alle kan ha
plass for øyeblikkene og for hverandre både
nå i dagene før jul og i selve julehelgen. Det
er nemlig en som gikk utenfor oppskriftene
som vi venter på, og med et budskap om
fred, likhet, rettferdighet og håp – som i
aller høyeste grad er aktuelt også i dag.
Jeg ønsker dere alle gode adventsdager og
en velsignet julehelg, med meningsfulle
øyeblikk.
Janne M. Sukka
sokneprest

Foto: unsplash.com

Kravlisten over en såkalt perfekt advent,
er ganske lang.

Info fra trosopplæringen i Flå:
4-årsbok, konﬁrmantpresentasjon og
høsttakkefest
24. september var en flott stund i kirka.
Alle fireåringer som var invitert til å få boka
«Linda og den lille kirka» møtte, konfirmantene ble presentert for menigheten, og
det var fint pyntet til høsttakkefest. Neste
år går vi over til ny 4-årsbok, så de som
fyller 4 år i 2018 kan bare glede seg til å få
ei spennende, flott og fargerik bok.
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Info fra trosopplæringen i Flå:

Fjellets dag
8. oktober prøvde vi for første gang å
arrangere Fjellets dag i Flå. Dette er et nytt
trosopplæringstiltak spesielt rettet mot
5-åringene, men alle som vil, er velkomne.
Vi samlet oss i lavvoen i Høgevarde Fjellpark. Der hadde vi en enkel familiegudstjeneste med en litt spesiell dåp, flott
musikk og sang av Audun Haugeplass og
kaffe/kake/grilling og rebus for de minste
etterpå. Høstfjellet og været viste seg fra
sin beste side, så alle som tok turen fikk
virkelig oppleve hvor flott fjellet kan være.
En stor takk til Hans og Anita i lavvoen
som gjorde at arrangementet gikk så fint.
Vi evaluerer nå tiltaket, og håper å gripe
fatt i det igjen neste år med noen forbedringer.

Flåkk-klubben
10. oktober kom med både regn og lav
temperatur, men likevel trosset ti unger, to
konfirmanter, sju voksne og en baby været
og møtte opp på ute-dag. Vi hadde fått
låne HallingEventYr-tunet (tusen takkJ), så
der leika vi ute, grilla på bålpanna og etter
hvert gikk vi inn i ei varm grillhytte for å
lære om høytidene og bruk av bønnekilde.
Selv om det var en kald ettermiddag, ga det
mye varme i sjela.
Tirsdag 7.11 møttes vi på Veksthuset for å
lære om Den barmhjertige samaritan. Og
siden vi lærte den fortellingen, passet det
at Kjell fra Røde Kors kom og lærte oss litt
førstehjelp. Vi fikk også besøk av to konfirmanter som hadde en fengende memoryleik. 6-åringene var i fokus denne uka, og
12.11 fikk de utdelt boken «Alle gode ting».
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DETTE SKJER PÅ
FLÅKK-KLUBBEN VIDERE:
Tirsdag 28.11 kl. 16.30-18 er vi også på
Veksthuset. Fokuset denne dagen blir
juleevangeliet og å jobbe med Kirkens
Nødhjelps adventskalender. Alle får utdelt
en slik kalender, og får da mulighet til å
være Superhelt i adventstiden med fokus
på å gjøre en forskjell med små ting i
hverdagen. Sammen med kalenderen får
de en refleks og den (for mange) kjente,
lilla innsamlingsbøssen i papp. For de som
ønsker, kan ungene samle for eksempel
pantepenger i denne. Bøssen kan tas med
til julemessa der dagens takkoffer går nettopp til Kirkens Nødhjelp. (Evt.står det på

bøssa hvordan man kan levere pengene på
andre måter)
Siste FLÅKK før jul blir tirsdag 12.12. Denne
dagen er under planlegging, men målet er
at alle som ønsker, uansett alder, kan først
komme på Menighetshuset for å delta på
juleverksted, for deretter å gå over i kirka
for å bli med på den årlige julesangkvelden
kl. 18, så her bør det bli julestemning i både
bøtter og spann;-) Følg med på oppslag og
Facebook for mer info.
Datoer for FLÅKK over jul vil komme på
oppslag og Facebook.

Babysang
Babysang er i gang i samarbeid med Helsestasjonen, både små og store koser seg
med denne stunden. Babysangen er mest
tilrettelagt for barn mellom 6 måneder
og 1 år, men både større og mindre barn
er velkomne. Rett etter babysang, er det
babytreff på Helsestasjonen.
Siste gang før jul er tirsdag 5.12 kl. 12.30-13.
Datoer over nyttår kommer på oppslag og
Facebook.

Diverse
Vil minne om Karneval og dåpslystenning
som blir søndag 11.2. De som er født i
2008, 2009, 2015 og 2016 får egen invitasjon til dette, og de får da med seg en gave
fra menigheten under familiegudstjenesten. Uansett er alle som vil velkomne til å

delta. Etter messa samles vi til karnevalfest
på Menighetshuset.
I tillegg vil de som er født i 2012 bli invitert
på Dåpsskole i mars med egen familiegudstjeneste og utdeling av gaver søndag
11.3.
- 27 -

Info fra trosopplæringen i Flå:

Konﬁrmantene

Flå har også i år en flott gjeng
med konﬁrmanter
Lørdag 28. oktober prøvde vi et nytt arrangement for konfirmantene i Flå og Nes; I
stedet for å ha en obligatorisk dag med
undervisning, dro vi heller på Helmax helaften, et opplegg for ungdom fra 8. klasse og
oppover, på Gol bedehus. Her fikk vi taco,
hadde leik og underholdning, vi lærte om
det å få en ny sjanse, vi spilte biljard/bordtennis/fifa, vi spiste kake og is - rett og slett
hadde en helaften med mye sosialt samvær
blant 85 ungdommer og ledere i Hallingdal.
Konfirmantene vil dere se mer til på årets
lysmesse 3.12 kl. 18. Fokuset på lysmessa
i år er Fredslyset. Fredslyset er en flamme
som spres til stearinlys, fjøslykter, lamper
eller lignende som et symbol på fred mellom enkeltmennesker, folkegrupper og
nasjoner.
Litt historikk: Flammen til fredslyset
hadde brent i fred i over tusen år i grotten
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i Betlehem der man tror at Jesus ble født.
Så en dag i 1985 kom noen tv-journalister
fra Østerrike som hentet flammen for å
spre den i forbindelse med et nødhjelpsprosjekt. Speiderne fant senere ut at flammen kunne brukes som et symbol på fred,
og hvert år siden har flammen blitt spredt
rundt i Europa og etter hvert til andre verdensdeler.
Det skal minne oss om at alle mennesker
er bundet sammen og må lære å leve i fred.
Det er ÉN FLAMME — ÉN MENNESKEHET!
Vi ønsker å få tak i denne flammen og
bruke den i lysmessa. Det vil da også være
mulig å dele videre av denne flammen etter

13. – 14.1 drar konfirmantene i Flå og Nes
på leir på KRIK Høyfjellssenter. I tillegg
samles alle konfirmantene i Hallingdal til
Konfirmantfestival lørdag 17.2. Festivalen
erstatter det som før var Nattcup. På festivalen blir det show med Ten Sing Norway,
innebandycup, og mulighet for å melde seg
på diverse workshops underveis. Leir og
festival kommer det mer om i neste utgave.

Spørsmål rundt trosopplæring?
lysmessa til de som måtte ønske det (husk
lykt). Etter 3.12 vil flammen brenne i resepsjonen på hotellet, så de som ønsker, kan
tenne lykta si der.

Kontakt Marianne Gandrud Skinnes,
91796377, marianne.gandrud.skinnes@
flaa.kommune.no
Lik oss på Facebook «Trosopplæringen
i Flå» for å alltid være oppdatert.

50-års konﬁrmantene 2017 i Flå kirke

Bak fra venstre: Stein Asbjørn Vold, Ole Bergeplass, Egil Roa, Bjørn Ole Pettersborg,
Arne Jensen (Prest), Arne Gandrudbakken.
Foran fra venstre: Ingeborg Kari Ruud, Gunhild Trommald, Aud Karin Bakken.
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Vi går i kirken
Søndag 3. desember
Kl. 18:00 Lysmesse v/konfirmantene,
Flå kirke
Gløgg og pepperkaker

Søndag 28. januar
(Såmannssøndag)
Kl. 11:00 Flå kirke
Søndag 11. februar
(Fastelavnssøndag)
Kl. 11:00 Flå kirke
Dåpslystenning og karneval
(trosopplæringstiltak)

Søndag 10. desember
Kl. 11:00 Flå kirke
Tirsdag 12. desember
Kl. 18:00 Julesangkveld, Flå kirke
Juleverksted på Menighetshuset før julesangkvelden
begynner)

Søndag 25. februar
(2. søndag i fastetiden)
Kl. 11:00 Flå kirke

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

Søndag 11. mars
(4. søndag i fastetiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Dåpsskole (trosopplæringstiltak)
Områdemøte (årsmøte) for det
Norske Misjonsselskapet som
Flå Sokn har misjonsavtale med.
Søndag 25. mars
(Palmesøndag)
Kl. 11:00 Flå kirke
Torsdag 29. mars
(Skjærtorsdag)
Kl. 11:00 Flåheimen
Nattverdsgudstjeneste
m/organist
Kl. 14:00 Varmestua Sauvallnatten
Høgevarde

Onsdag 27. desember
Kl. 11:00 Flåheimen
Søndag 7. januar
(Kristi Åpenbaringsdag)
Kl. 11:00 Flå kirke

Mandag 2. april
(2. påskedag)
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 14. januar
(2. s i åpenbaringstiden)
Ingen gudstjeneste
KRIK-leir

Søndag 15. april
(3. søndag i påsketiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
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Foto: Bo Mathiesen

Søndag 17. desember
Kl 17.00 JULEKONSERT
m/Trude Kristin Klæboe,
Marvin Charles, Audun Moen
og Inger Marie Aasen Bjerkerud

Søndag 29. april
(5 s. i påsketiden)
Kl.11:00 Flå kirke

Julekonsert i Flå kirke

Foto: Dan Aksel Jacobsen

Samtalegudstjeneste
Lørdag 5. mai
Kl. 11:00 Flå kirke
Konfirmasjon

Døpte
Ylva Snevre Rauk
Lea Hammersletten-Seterstøen
Emmely Natten-Aasen
Gratulerer til dåpsbarnet
med familie og faddere

Vielser:
Torunn Lindquist og Stian Jorde
Bjørg Hellerud Stavn
og Odd Trygve Nyhus
Ønsker brudeparene til lykke og alt
godt for dagene som kommer

Døde:
September
Helbjørg Hilde
Våre tanker går til dere alle pårørende!
Ta godt vare på gode minner i hjertene
deres!

17. desember blir det stemningsfull
julekonsert i kirken.
Trude Kristin Klæboe (Piano og vokal), vokste
opp i Flå og Ål (pikenavn Sævre). Nå bor hun i
Bærum. Hun spilte og sang på NRK Sommeråpent i Flå i sommer og har ellers spilt og sunget
med mange kjente og kjære artister.
Bl.a. Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen,
Frøydis Grorud, Trygve Skaug m.fl. Hun har også
nylig gitt ut plata «Vinterlys».
Med seg har hun:
Marvin Charles som om seg selv sier:
«Jeg vil inspirere og bevege folk med musikken min»
og er inspirert av Martin Luther King, Sam Cooke
og Andraé Crouch. Marvin har bla. gjestet Beat
For Beat en rekke ganger.
Audun Moen ble flasket opp på country i stua i
Flå. Senere oppdaget han sjangre som gospel
og soul, og sang bla. 13 år i gospelkoret Mosaic.
Inspirasjonen spenner bredt. Han elsker det
spontane og når musikken berører.
Inger Marie Aasen Bjerkerud har vært to ganger
Norgesmester på torader og spiller også kornett/
trompet. Hun bidrar på «Vinterlys» og spilte
sammen med Trude Kristin på NRK
Sommeråpent.
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Foto: Dan Aksel Jacobsen

Informasjon til alle husstander i Flå kommune

TRUD E KR I S TI N K L ÆB OE

vok al & piano

Foto: Miss Biseth

Marvin Charles

Inger Marie
Aasen Bjerkerud

Audun Moen

Julekonsert i Flå kirke
1 7 . d es emb er k l . 17

Billetter ka n kjøpe s på H al l i ngbi l l e tt kr 1 9 5, – / i d øra k r 200 , –
B arn/ungdom ti l og m e d ungdo msk o l e n
på H al l i ngbi l l e tt kr 1 4 0 ,– / i døra k r 150, –

