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Fjellvett, snøskred og økonomi
Endelig har vi en god gammel
vinter med masse snø og flott
skiføre. Vinteren medfører også
noen ulemper med snømåking
og vanskelig fremkommelighet
på veier til tider. Noen har også
måtte måke taket på huset eller
hytta, men for mange av oss veier
skiføret opp for ulempene i fullt
monn. Det er milevis med flotte
oppkjørte løyper på fjellet, og vi
kan vel allerede nå være rimelig
sikre på godt påskeføre.

ODD-EGIL STAVN
Rådmann

Vi blir flere og flere som ferdes i fjellet. Vi har
ikke hatt mange store leteaksjoner eller skredulykker i Flå, men sannsynligheten for at det
vil skje øker selvsagt med antall personer som
ferdes i fjellet. Husk fjellvettreglene, været kan
skifte fort i høyfjellet. For de som liker å ferdes
utenom oppkjørte løyper, og særlig de som
har fått smaken på toppturer med frisk nedfart vil jeg oppfordre til å avpasse tur/terreng i
forhold til kunnskap og utstyr. I hellinger brattere enn 30 grader kan det gå snøskred. Sjekk
snøskredvarsel på varsom.no, Den 15. februar

Fra Høgevarde. Foto: Erik Gulsvik

var varselet for Hallingdal: betydelig snøskredfare (3) «unngå ustabile
nysnøflak i leområder. Det ﬁnnes
også vedvarende svake lag i snødekket der snødekket er tynt» Søk
kunnskap, hvordan ﬁnner man ut
om det er brattere enn 30 grader
og hvordan er snøen? Et skredkurs
er nyttig om man har behov og det
ﬁnnes også mye nyttig utstyr dersom man skulle være så uheldig å
komme i et skred.

Regnskapet er sendt til revisjon. Resultatet ble
bedre enn forventet, positivt i størrelsesorden
6-7 MNOK. God budsjettdisiplin og særdeles
god skatteinngang mot slutten av året i 2017
er to av årsakene til at det gikk bedre enn forventet. Antall innbyggere er bestemmende
for inntektene og dermed også kommunens
tjenestetilbud. Derfor, bor du i Flå og har glemt
å melde ﬂytting så er det viktig at du melder
ﬂytting til Flå.

Odd-Egil Stavn
Rådmann

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

I november 2017 gjorde komArbeidet med å få på plass et
kompetent sekretariat er i gang.
munestyret et strategisk valg
og besluttet å melde seg ut av
Likeledes har vi i samarbeid med
kommunerevisjonen IKS. Dette
fylkesmannen i Buskerud utarselskapet er et interkommunalt
beida et tydeligere reglement for
selskap med 6 kommuner i Halkontrollutvalgets arbeid. Det er
bare å erkjenne at vi ikke har tatt
lingdal og 6 kommuner i valdres
kontrollarbeidet seriøst nok. Det
som deltagere. De siste årene har
har derfor utviklet seg en ukultur
det stormet rundt revisjonen og
TOR EGIL BUØEN
ikke minst daglig leder i selskapet
der personer på utsida av det lovlig
Ordfører
sin håndtering av en del saker og
valgte systemet, har tatt seg til rette
forståelse av roller. Det ble etterog påtatt seg roller som er langt
hvert klart at et flertall av eierkommunene og
utenfor deres mandat.
styret i selskapet ønsket å fortsette i samme
spor, og kommunestyret i Flå fant det derfor
Oppryddinga som har foregått og foregår i
Hol og Flå har vært nødvendig. Jeg konstaikke lenger ønskelig å delta som eier i et slikt
selskap. Utmelding skjer med 2-års varsel og
terer at dette faller enkelte maktpersoner i
vi må derfor ha ny avtale om revisjon på plass
nabobygdene tungt for brystet. La det derfor
innen 01.01.20.
være klinkende klart: Det øverste organet i Flå
kommune er kommunestyret i Flå. KvalitetsKontrollarbeidet i kommunen ledes av et
sikring av vedtak gjort i dette kommunestyret
kontrollutvalg. Det er kontrollutvalget som
klarer vi utmerket godt å foreta selv.
på vegne av kommunestyret fører kontroll og
Flå - først i Hallingdal
tilsyn med den kommunale virksomheten. KonTor Egil Buøen
trollutvalget skal ha et sekretariat, dette sekreOrdfører
tariatet skal være uavhengig av kommunens
administrasjon og skal også være uavhengig av
revisor. Det er kontrollutvalgets sekretariat som
saksbehandler saker for kontrollutvalget, mens
revisor litt enkelt kan betraktes som en innleid
konsulent. Det er i denne samhandlingen vi
har opplevd at revisor har overtatt styringa av
både sekretariat og til dels også kontrollutvalget. Dette er ikke i tråd med lover og forskrifter
og kommunestyret i Flå har derfor tatt grep for
å få skuta på rett kjøl.
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Ny barnehage
BARNEHAGEBYGGET
Du har sikker registrert at det nye barnehagebygget begynner å reise seg. Byggeprosjektet
er i rute, og til påsken 2018 vil det nye tilbygget
stå ferdig til bruk. Når forelder og barn møter
opp første dag etter påske blir det i nye flotte
lokaler.

Etappe to av prosjektet omfatter ombygging av
den gamle barnehagen. Oppstart etter påske
med ferdigstillelse i august 2018. Det bygges
om til personalrom og møterom, med unntak
av to rom som blir del av lekearealet.
I tilbygget som vender mot syd, vil idrettslaget
overta 1 etg. til bruk for sin virksomhet. Kjelleren vil fortsatt disponeres av barnehagen og
vil få en liten ombygging med blant annet nytt
toalett og stellerom.
Dagens klubblokaler i kjelleren vil fortsatt være
til bruk for Idrettslaget.

Byggeprosjektet omfatter oppføring av nytt
tilbygg og rehabilitering av den gamle barnehagen. Den nye delen som står ferdig til påske
inneholder 4 avdelinger med kapasitet til 90
barnehageplasser. Siden barn under 3 år dekker 2 plasser, vil nye Flå barnehage reelt sett
ha plass til mellom 50 og 65 barn. Pr. dato er
det ikke så mange brukere av barnehagen, men
her bygges det for fremtiden.

UTVENDIGE LEKEAREALER
Utvendig lekeområde vil få en oppgradering.

RØM

134
LAGER
5,1 m2

Sofa
155x90x90/
sittedybde 62/
sittehøyde 44

Ø70
fleksibelt bord

Stor vask, dyp
oppvaskkum
(plass til panner,
gryter mm)

Sortering
rein side

128
MATLAGER
4,4 m2

TV-skjerm

Hettemaskin

oppslagstavle

21 GARD.SKAP

oppslagstavle

FINGARDEROBE
FOR AVD. BJØRN

114
FINGARD. BASE 2
9,0 m2
FINGARDEROBE
FOR AVD. ULV

21 GARD.SKAP

stellebord
på hjul
påkledningsbenk

113
HCWC
6,0 m2

112
GROVGARDEROBE 2
10,8 m2
Plassbygd sofabenk med polstret sittepute,
sittehøyde 45 cm. Kasser på hjul med
oppbevaring av låneklede under

GROVGARDEROBE FOR
REV OG GAUPE

Varmefordelingsskap

Lekesk
lie 50x50
Skliens
lengde
135

Langbord
9 tripptrapp
1 voksenstol

11

Bi
l
70
x6

5x

5

Kubus 6-rom reol m/
oppbevaringskasser

Varmekabler

103
INNGANG/ FELLES
14,9 m2

26 GARD.SKAP

133
STELLEROM BASE 4
9,3 m2

kjøkken base 4

innskrivingsreol

TV-skjerm

115
FINGARD. BASE 1
9,1 m2

tilluftsventil
i vegg

136
LEIL/ HVIL - BASE 4
11,0 m2

135
OPPHOLD BASE 4
28,4 m2

127
GANG/ FELLES
26,4 m2

grind / oppspent nett i hver ende
av garderobe for de minste

15

STELLEBENK

WC

REVEHIET

Skuffseksjon
Rabo 18

oppslagstavle

Opne hyller til
tørrvarer

x1

Aco-renne

Brannslange
Varmefordelingsskap

14 GARD.SKAP

F

UK
himling
2400

tilluftsventiler i vegg

FINGARDEROBE
FOR AVD. REV

Benk, rustfritt
stål, åpen

oppv.02
Sortering
skitten side

Kubus 6-rom reol m/
oppbevaringskasser

TV-skjerm

Kubus 6-rom reol m/
oppbevaringskasser

s

126
OPPVASK
9,5 m2

Benk, rustfritt
stål, åpen

oppriss 05_gang
oppriss 04_gang

TV-skjerm

Håndvask/
utslagsvask
som kan
betjenes fra
begge sider

Avfall under
benk, plass
til oppvask
over benk.

in

116
GANGAREAL/ FELLES OPPHOLD
20,6 m2
TV-skjerm

124
FELLESKJØKKEN VANNHULLET
77,2 m2

2 stk Fatboy

ns

121
LAGER
5,3 m2

kr
-d ivni
is ng
k

Grube

skap

skap

ELTAVLE

Datarack

Skuffseksjon
Rabo 18

Varmefordelingsskap

129 b
FINGARD. BASE 4
10,4 m2

13

kjøkken base 3

Vask

4 stk traller
under benk
(str. max 50 x
60 cm, høyde
under benk)

VANNHULLET

innskrivnings
-disk

14 GARD.SKAP

600

us

65

tilluftsventiler i vegg

F

WC

400

lh

0x

FINGARDEROBE
FOR AVD. GAUPE

oppslagstavle

WC

630

ei

132
LEIL/ HVIL - BASE 3
11,2 m2

131
OPPHOLD BASE 3
28,8 m2

129 a
FINGARD. BASE 3
8,1 m2

F

WC

kjøkken base 2

WC

125
KJØKKEN
10,8 m2

Håndvask

270

oppv.01

Skuffseksjon
Rabo 18
Varmefordelingsskap

123
OPPHOLD BASE 2
39,4 m2

Sp

GAUPEHIET

Brannslange

Ind.topp m/
6 kokesoner

ULVEHIET

122
VASK/WC BASE 2
6,9 m2

kjøkken base 1

Kubus 6-rom reol m/ Skuffseksjon
oppbevaringskasser Rabo 18

Multibord /
14 stoler

117
OPPHOLD BASE 1
30,9 m2

BJØRNEHIET

8 bord / 40
stoler

Kubus 6-rom reol m/
oppbevaringskasser

Langbord
9 tripptrapp
1 voksenstol

innskrivingsreol

felleskjøkken

kjøkkenøy 02

Kubus 6-rom reol m/
oppbevaringskasser

120
VASK/WC BASE 1
6,8 m2

kjøkkenøy 01

Multibord /
14 stoler

130
STELLEROM BASE 3
9,1 m2

F

119
LEIL/ KVIL- BASE 1&2
12,0 m2

oppbevaringskasser

Spesial / Bleiehylle 12
rom B115xH90cm

Lina bord og
4 stoler

1 ovn
1 mikro

oppv.03

118
LEIL/ KVIL- BASE 1
Kubus 6-rom reol m/
10,4 m2

Varmefordelingsskap

2 ovnar

Spesial / Stellebord
Lyfta 120 fristående
inkl. madrass
B120x80cm

WC

Kj.skap

oppv. 04

torgbod
115
75x37x

Kubus 6-rom reol m/
oppbevaringskasser

Lina bord og
4 stoler

tilluftsventil
i vegg

Lina bord og
4 stoler

102
HOVEDINNGANG
8,4 m2

Nedfelt
gummimatte

Fotskraperist

Brosjyreplass til
foreldrer på vegg

137
BAKINNGANG
7,0 m2

Alarmsentral

104
GROVGARDEROBE 1
25,3 m2
påkledningsbenk

GROVGARDEROBE
BJØRN OG ULV

105
BK
3,1 m2

106
KJØL
4,6 m2

101
BARNEVOGNROM
32,6 m2

46 GARD.SKAP
TEMPERERT
24 VOGNER 60X95 CM

benk med
oppbev.
skap/skuffer
under

2 par
ringar i tak

T

111
TØRKEROM
6,5 m2

Ribbevegg
2050 x 750

Tørkeenheter

Kjølemaskin

109
VASKEROM
4,4 m2

6 stk små
skittentøyskurver

110
TØRKEROM
3,3 m2
- Støvelvogn i midten 25
par sko
- Henge dress og sko på
vegg fast plass pr. barn
- Hengemulighet til vottar

- Støvelvogn i midten 45 par sko
- Henge dress og sko på vegg fast
plass pr. barn
- Hengemulighet til vottar

108
AKTIVITETSROM HAREHOPPET
15,1 m2

107
TEKNISK
8,8 m2

Utekran

arbeidsstol

HAREHOPPET

Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Flå Barnehage

Sign.:

Kontroll:

Interiørprosjektering

Tiltakshaver:

Gnr./Bnr./Festenr.:

Flå Kommune

25/80

3539 Flå
Prosjekterende:

Arkitekthagen AS
Torget 3
3570 Ål
Fase

Ovenfor ser du planløsning av tilbygget i nye barnehagen.
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Arbeidsteikning

Dato:

Arbeidstegning:

Målestokk:

A23-101 Møbleringsplan
nybygg 1. etg

1:100

05.01.2018

Tegningsnr.:

Rev.:

A23-101

.

Lina bord og
4 stoler

118
LEIL/ KVIL- BASE 1
m2

Kubus 6-rom reol m/
10,4
oppbevaringskasser

A 101

AREAL DISPINIB
IDRETTSLAGET ELT FOR
83,3 KVM
Multibord /
14 stoler

E-111
P-WC
1,1 m2

MAURTUA

Benk

VV

E-117
P-WC
1,4 m2

E-114
P-GROVGARD.
5,9 m2

E-118 Vask -?
P-WC
1,5 m2

Brannskap
EL-SKAP

E-119
LEIL/ KVIL- BASE 1
10,6 m2

PRINT

E-116
GANGAREAL
20,2 m2

117
OPPHOLD BASE 1
30,9 m2

BJØRNEHIET

Knagger til
frakkar

Bord Timo
160x80

E-107
PERSONAL/ KJØK
26,8 m2
E-108
PED. LEDERE
24,1 m2

13 x 200 = 2

Bord Timo
160x80

E-115
P- H-GARD
13,2 m2

Benk

E-109
TRAPPEROM
9,0 m2

materialskap
med glassdør

E-113
P- H-GARD
10,0 m2

E-112
P-WC
1,8 m2

Kubus 6-rom reol m/ Skuffseksjon
oppbevaringskasser Rabo 18

E-110
FAGLAGER
10,2 m2

innskrivnings
-disk

600

E-101
GANGAREAL
5,8 m2

E-105
P-MØTE
8,1 m2

TV-skjerm

E-104
P-BESTYRER
9,8 m2

E-103
P-LAGER HYGIENE
6,4 m2

E-102
PUTEROM
7,5 m2

Kubus 6-rom
reol m/
oppbevaring
skasser

E-106
P-MØTE
8,1 m2

E-109
TEKNISK ROM EKS.
13,1 m2

swing-ding

115
FINGARD. BASE 1
9,1 m2
FINGARDEROBE
FOR AVD. BJØRN

21 GARD.SKAP

REGNBUEROM

MET

Det kjøpes inn nye huskestativer, terreng-sklie,
nytt klatrestativ, område med støtmatter og
enkelte andre oppgraderinger. Nytt gjerde blir
satt opp rundt hele lekeområdet. Veier internt
på lekeområdet asfalteres.
Oppgraderingen prøver vi i størst mulig grad
å gjennomføre når barnehagen er stengt i
sommerferien.

Planløsning av eksisterende barnehage etter ombygging.
Prosjekt:

Kontroll prosjekt:

Flå Barnehage

Sign.:

Kontroll:

Interiørprosjektering

Tiltakshaver:

Gnr./Bnr./Festenr.:

Flå Kommune

25/80

3539 Flå
Prosjekterende:

Arkitekthagen AS
Torget 3
3570 Ål
Fase

Arbeidsteikning

Dato:

Arbeidstegning:

Målestokk:

A23-102 Møbleringsplan
eksisterende bygg 1 etg

1:100

05.01.2018

Tegningsnr.:

Rev.:

A23-102

.

Lysmas

t

Denne rundkjøringen blir dessverre ikke klar før til
sommeren. Frem til da må vi fortsette å benytte
dagens parkering ned mot riksvei 7.

Lysmas

t

ADKOMST TIL BARNEHAGEN
For levering og henting av barn i barnehagen,
etableres det en «rundkjøring» foran hovedinngangen til nye barnehagen. Rundkjøringen
blir så bred at det planlegges med parkeringer
i yttersving, og med enveiskjøring slik at rygging unngås.

2 000

Lysmas

t

3 972
3 018

5 000

GRIND
GJERD OG
E

1 508

11 007

= 3 867
20 x 193

HOVEDINNGANG

Lys

Lys

Lys

3 929
5 229

Lys

OVERBYG
D

Lysmas

= 3 000
23 x 130

TAKO

VERB

YGG

Lys

Lysmas

t

SØPP

RAMPE

ELHAN
DTER
ING

TIL LEIKEA

t

REAL

10 448

1:15

UTGANG

LEIK

17 342

Lys

38 541

557

PARKERINGSPLASSER
Det er anlagt to nye parkeringssoner som del
av Barnehageprosjektet og ny Kunstgressbane. Parkeringen som ligger straks du har
kjørt av fra riksvei 7, er forbeholdt parkering
for ansatte og besøkende i barnehage i barne
hagens åpningstid. På ettermiddag, kveld
og helg, er det parkering for brukere av nye
kunstgressbanen.
Den andre parkeringen som ligger i syd-enden
av idrettsbanen, er tenkt som en ekstra parkering ved brukere av Idrettsplassen for større
arrangementer, eller andre arrangementer som
trenger parkeringskapasitet.

RIVA
UTEH
NY SAND
US
KASS

E

3 301

MULIGSTOVA
FLYTT ENS
AST

OPPA
OMRÅ RBEID
A
DEKK DE MED NYTT
FAST
STØT E, T.D.
MATT
ER
EKSIS
LEIKE T.

NYTT
GRAS
AREA
m/ KANT
L
STEIN
Ny port

FYLLE
"SØKK UT
INNGÅ ET" OG
UTEA I
REALE
T

NYTT
HUSK
ESTAT
4 GYNG
IV
m/NYT ER
UNDE T FAST
RLAG

m2

UTEA
REAL

NYTT
UTEA GJERDE
REALE
RUND
T
T

TERA

m2
1 050,6

NYTT
NATU SKOG
SARE
INNGÅROMRÅDE AL/
MEN I AREA
SPM
LREG KAN
OPPA SOM IKKJE
NESK
GJER RBEID
APET,
ING TREN
RUND DE. ØNSK ANNA G
ENN
T HEILE ER
AT VOKS
SKOGGJERDE
BARN
NE
A GÅR ER MED EN, SLIK
DIT.
NÅR

UTEA
REAL

SKOG

Ny port

EKSIS

EKSIS
GAPA T.
HUK

NYTT

NDE

SYKK

ELBAN

E

GAPA GJERDE
SKOG HUK OG RUND
SAMR SAREAL NYTT T
ÅD MED PLASS
BHG ERAS

TI

NYTT
SYKLALESKJ
UL FOR
R/ MÅNE

BILARSTORE

NY SKLIE
FYL
TERR SOM
ENGE

T

NYTT

ASFAL
TAREA

L

FLYTT
EKSIS A
SKUTAT.
HERT
IL

EKSIS
AKEB TERANDE
AKKE

RIVA
NYTT UTHUS?
KLATR
HER? ESTAT
IV

2 707,5

JELLA

NYTT

EKSIS
NIVÅF T.
ORSK

ASFAL
AREA TL

EKSIS
SNEK TERANDE
KERB
OD

FLYTT
"KAFE A
DETTE" TIL
OMRÅ
DET

R

RIVE
NYTT LEIKESTATI
KLATR
V,
ESTAT
IV?

EKSIS
BUSK TERANDE
FURU

UTVID
ASFAL A
TVEG
TIL
TRAK
O.L. TOR

Ny port
m/
innkøyring
traktor
for

INNGJ
LEIKE ERDA
DEI OMRÅ
MINST DE FOR
E.

Ny

port

Lysmas

t

2 173

N

Kjell Erik Østdahl

Flå barnehage, tilbygg og
ombygging
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HRP PROSJEKT AS

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/kjøps
kostnad maksimalt 100 000 kr pr. bolig.

I tilfelle hvor et par går til anskaffelse av bolig,
er det nok at den som søker tilskuddet er
førstegangsboligetablerere.
Reglementet er tilgjengelig på
www.flaa.kommune.no

Tilskuddet blir gitt til førstegangsetablerere til
og med det kalenderåret søkeren fyller 35 år.

Avlaster
Flå kommune søker etter avlaster til et barn med lettere psykisk
utviklingshemming. Avlastning til barn og ungdom gis til foreldre
med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Barnet vi søker om avlaster til, har
behov for avlastning en helg i måneden av 2 døgn. Barnet vil da være
hjemme hos deg. Du må følge opp
og bistå barnet i daglige gjøremål og
aktiviteter. Det er viktig å gi barnet en
trygg hverdag med tydelige rammer
og forutsigbarhet.

Avlaster blir ansatt i Flå kommune.
Tilsetting skjer i forhold til gjeldende
lover, regler og forskrifter.
Er dette noe du kunne tenke deg
eller ønsker du mer informasjon om
stillingen?
Ta kontakt med:
Kirsti A. Ekeren
Saksbehandler Pleie og omsorg
Flå kommune - Tlf: 90 36 49 99

En avlaster må:
- Være over 18 år
- Like å jobbe med barn
- Evne til å skape tillit og samarbeid
- Ansvarsfull og pliktoppfyllende
-Politiattest må fremlegges
før ansettelse
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30 år i kommunen
I forbindelse med julemøtet
i kommunestyret ble Turid
Røkkum, Gry L Brunes og Gunn
Ohnstad hedret for 30-års
innsats i Flå kommune.
Vi takker for innsatsen så langt
og ønsker lykke til videre.

Åpent møte 12. mars

Skiutstyr

Åpent møte 12. mars på Flå veksthus,
kommunestyresalen, kl. 18.00 om
Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell.

Hei alle fløværinger!
Hvis noen av dere har
skiutstyr som dere vil selge
eller gi bort, ta kontakt med
integreringstjenesten.
Vi trenger både ski, skisko
og staver.

Buskerud fylkeskommune v/prosjektleder Ellen Korvald vil orientere om det
pågående arbeidet med regional plan
for fjellområdene i kommunene Sigdal,
Krødsherad, Flå, Nore og Uvdal og Nes.

God påskeferie!
Ta kontakt med:
May Britt Andersen Kolsrud
Integreringskonsulent
Tlf: 32 05 36 35/47 61 25 56
may.britt.andersen.kolsrud@
ﬂaa.kommune.no

Planen skal komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av
fjellområdene. Gjennom helhetlige
vurderinger skal blant annet villrein,
lokal nærings- og samfunnsutvikling og
friluftsinteresser søkes ivaretatt. Arbeidet er planlagt ferdig høsten 2019.

Foto: unsplash.com

Du ﬁnner mer informasjon på kommunens
hjemmeside.
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2017 har vært et aktivt og ﬂott år for
Flå Vekst med en medlemsvekst på
over 50% og mye aktivitet. Og vi satser på at 2018 blir minst like bra, for
det er planer om store arrangement
og mye aktivitet også dette året.

en såkalt målbedriftsavtale med Hallingdal
Næringshage for å kunne tilby deres tjenester til våre medlemmer. Gå inn på nettsidene
www paninnovasjon.no og www.nhage.no for
å lese mer om hvilke tjenester som de kan
tilby. Og hvis du sitter med det du selv mener
er en super idé så ikke nøl med å ta kontakt
så hjelper vi deg videre!

Fra nyttår har vi gått inn som deleiere i Pan
Innovasjon AS, som er en inkubator med base
på Ringerike men som nå ønsker å strekke seg
også oppover Hallingdal. Pan Innovasjon kan
bistå gründere med oppstart og økonomi
i den tidlige fasen, noe som vil kunne føre
til flere arbeidsplasser og spennende produkter også hos oss. I tillegg har vi inngått

Vi har også et nært og godt samarbeid med
Høgevarde og Turufjell for å se på hvordan vi
i felleskap kan markedsføre Flå som den nye
store, sentrale hyttekommunen på Østlandet.
Husk at alle som driver med næring, både
ﬁrmaer og privatpersoner kan være medlemmer hos oss, så bare ta kontakt hvis du vil vite
mer og bli med på laget!

Vinterkonsert
med Stein Torleif Bjella
Torsdag 22. februar var det storﬁnt besøk i
lavvoen på Høgevarde. En av Norges desidert beste låtskrivere og artister gjestet oss
med gitar og en haug med kjente og kjære
sanger. I tillegg bød Stein Torleif Bjella på
mange gode historier mellom sangene. Så
dette ble virkelig en minneverdig kveld i
høyfjellet!
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Akustisk aften
med Jørn Hoel
Onsdag 6. desember var det en ny «Akustisk
aften på Hallingmoen», denne gang med
Jørn Hoel. Det ble en ﬂott konsert med god
blanding av kjent musikk og gode historier
fra en lang karriere. Både artist, publikum
og arrangør var godt fornøyd med kvelden

og vi er klare for nye konserter i 2018. Vi er
også åpne for gode forslag på artister som
vi kan invitere til Flå, så bare send en mail
til kristian@ﬂavekst.no så kanskje drømmeartisten din dukker opp snart.
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Alpakkautstilling 21. april
Lørdag 21. april er det klart for en ny Alpakkautstilling i Thonhallen. Drøyt 100 alpakkaer og
folk skal fylle opp hallen, og som i fjor blir det
anledning til publikum å komme inn i salen
og se på dyrene på nært hold i et par pauser i
løpet av dagen. Det kommer også oppdrettere
med salg av alpakkarelaterte produkter. Følg
med på alpakkaforeningens hjemmeside eller
Facebook-arrangementet for de siste oppdateringene inn mot selve arrangementet.

FLÅ LEGEKONTOR
Legesituasjonen 2018

Cecilie Røed Medbøen
Jeg er oppvokst i Gulsvik. Etter videregående reiste jeg ut. Først et år i Frankrike
og siden ﬂere år på Vestlandet.
Jeg studerte medisin i Bergen. Har senere
jobbet ﬂere år ved Stavanger universitetssykehus. Jeg er spesialist i nevrologi, men
har også erfaring fra psykiatri og nevrokirurgi. For tiden har jeg et fastlegevikariat
på Sundvolden.
Jeg er glad i sport og friluftsliv, særlig langrenn og løping.

Cecilie Røed Medbøen er ansatt som ny lege,
og vi ønsker henne velkommen som ny medarbeider i Flå kommune.
Hun starter i stillingen 1/10-18.
Flå legekontor vil bli bemannet med vikarer i
månedene frem til da.
Vi beklager de ulempene dette måtte medføre
for pasienter ved Flå legekontor i ventetiden.
Påsken 2018 vil legekontoret være stengt.

Etter mange år utenfor Hallingdal gleder
jeg meg nå til å slå meg ned i Flå og starte
opp som kommunelege i hjembygda.

AKUTT behov for lege:
RING legevakt 116117,
ELLER nødnummer 113
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Bilrebusløp
Gulsvik Vel arrangerer bilrebusløp,
lørdag 28. april. Det blir rebusløp på
dagen og fest på kvelden.
Vel møtt!
En hilsen fra alle oss i Gulsvik Vel.

IL FLÅVÆRINGEN
ER DU INTERESSERT I Å TA I ET TAK
FOR IL FLÅVÆRINGEN?
IL Flåværingen trenger engasjerte
Flåværinger som kan utføreforskjellige
verv i grupper som blant annet fotballgruppa og hovedstyre. Hvis du har lyst
til å bidra så ta kontakt med en av oss:
Wenche Whiting
tlf: 907 60 631
Anders Olav Frydenlund
tlf: 930 73 777
Geir Olav Østdahl
tlf: 975 53 941
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Ung MOTivator skolering – 16. november 2017
En herlig gjeng med unge MOTivatorer, MOT-coacher og MOTledelse fra Hallingdal samlet
på Flå. Årets store skolering av
flotte ungdommer som skal ut i
sitt lokalsamfunn som gode rolle
modeller og MOTivatorer.
Tusen takk til Marianne Wienenga, leder for Flå Frivilligsentral
og idrettskonsulent, for et gripende og engasjerende foredrag
«MOT til å være seg selv-være
god nok» og til Ester og Mari som
stilte opp med lunsj på Grønvold
og middag på Veksthuset.
Takk til kommunene i H
 allingdal
som satser på dette arbeidet. Et
godt grunnlag for å skape robuste
ungdommer, lokal
samfunn og
med livskvalitet i fokus.
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MOT til å glede-dagen 23. november 2017
Den største gleden man kan ha er å gjøre
andre glad … MOT til å glede i Flå ble feiret
på flere hold, og over hele landet. Samme dato
hvert år. Smil, hei, drops, twist, kort, blomster,
besøk i alle klassetrinn v/unge MOTivatorer,
overraskelse med kake på arbeidsplasser og
kort og drops spredd rundt i lokalsamfunnet.
Skue Sparebank er i år som i fjor med på skole
brødsponsing til ungdomsskoleelevene.

Tusen takk! Unge MOTivatorer tok en forskjøvet MOT til å glede-dag og besøkte Flåheimen
før jul, med kort, drops, twist, kake og seigmenn også denne dagen. Gleder er viktig alle
dager. Små gleder blir store gleder.
Da gleder vi oss til nye dager og nye muligheter
Ta vare på her og nå.
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MOT for dagen
En god venn av oss gikk på en øde strand i
Mexico. Det var ved solnedgang. Plutselig ﬁkk
han øye på en annen mann. Da de nærmet seg
hverandre, la han merke til at den ukjente gang
etter gang bøyde seg ned og plukket opp noe
som han kastet ut i vannet. Da vår venn kom
enda nærmere så han at det var sjøstjerner.
Vår venn ble nysgjerrig. Han gikk bort til mannen, hilste på ham og spurte hva han holdt
på med.

jo tusenvis av sjøstjerner her på stranden. Du kan
ikke kaste alle sammen ut igjen. Du må dessuten forstå at det er hundrevis av strender langs
kysten. Du skjønner vel at det du gjør ikke har
noen betydning?»
Mannen bare lo og bøyde seg ned, tok opp
en sjøstjerne og kastet den ut i havet idet
han sa: «Det betyr noe spesielt for akkurat den
sjøstjernen!»
HUSK:
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe
noen.

«Jeg kaster sjøstjerner tilbake i vannet. Det er
lavvann nå, skjønner du og alle sjøstjerner er blitt
skylt opp på stranden. Om jeg ikke kaster dem
tilbake i havet vil de dø»
«Jeg forstår» sa vår gode venn, «men det ﬁnnes

Ønsker alle ﬁne vinterdager. Nyt dagene!!
Hilsen fra MOT i Flå

Flå Røde Kors
Sørbygden Røde Kors ble stiftet
i 1949. Foreningen drev lokalt
og hadde de fleste av sine medlemmer i Gulsvik. Foreningen
hadde basar i alle år. Flå Røde
Kors hjelpekorps ble stiftet i
1975, og på 80-tallet ble Sørbygden til Flå Røde Kors. Ikke
alle medlemmene fra Gulsvik
fulgte med over.
I starten av 80-tallet var over
10 prosent av innbyggerne i
Flå medlemmer i Røde Kors. I
denne perioden var det også en
aktiv besøkstjeneste i Flå.
Medlemmer der kjørte en
populær handletralle på bygdaheimen. Denne delen av Flå
Røde Kors forsvant da de mest
aktive lederne av ulike årsaker
ble borte.

Medlemstallet er nå nede 6 prosent av alle Flåværinger. Styret
prøver å jobbe aktivt for å få
flere medlemmer. Hjelpekorpset har nå 20 aktive medlemmer. Nytt i det siste er at vi nå
har 2 godkjente ekvipasjer som
besøksvenn med hund.

gjøres noe mer for disse?
Dette er bare eksempler på
tiltak som det kan gjøres noe
med, det ﬁnnes sikkert mange
andre ting også.
Om du ønsker å være med på
laget så ta kontakt på telefon
97067570, så kan vi ta en prat.

Hvorfor ønsker vi flere medlemmer? Det er mange oppgaver
som vi kan løse i fellesskap hvis
vi får flere til å løfte i flokk.
Hva kan dette være? Mange
av de sprekeste på Flåheimen
kunne sikkert ha godt av en
liten tur innimellom. Kanskje
sitter det noen ensomme ute i
bygda som kunne tenke seg det
samme.

Så til slutt: Det nærmer seg
påske. Kakelotteri i påsken har
helt siden starten vært korpsets
viktigste inntektskilde. Lotteri
blir det i år også på kjøpesenteret i palmehelgen fra fredag
til og med søndag. Som før
trenger vi gevinster, ikke bare
kaker, vi har hatt mange slags
gevinster opp gjennom årene.

Flå har etter hvert mange av
våre nye landsmenn. Kan det
- 14 -

Flå Røde Kors
Styret

Frivilligsentralen fyller år!
Det er nå ett år siden Flå Frivilligsentral ble etablert og startet opp
driften. Det har vært et spennende og
lærerikt år. Vi har fått etablert noen
faste aktiviteter som Matutlevering
annenhver onsdag og Aktivitetsvenner for demente. Videre har vi
bl.a. arrangert ulike aktiviteter sammen med andre, formidlet frivillige til
dugnad og arrangert kurs.

frivillige! Du bidrar med det du kan og så mye
eller ofte du kan.
Andre mulige oppdrag:
Vi har fått forespørsel om vi kan bidra med
frivillige til ulike oppdrag vi til nå ikke har klart
å løse: snømåking, små maleoppdrag, fjerning
av avfall osv. Er dette noe du kunne tenke deg
å hjelpe til med så si fra.
FLÅHEIMENS VENNER
For å koordinere og organisere den frivillige
innsatsen på Flåheimen bedre har vi nå etablert «Flåheimens Venner». Initiativet er tatt
sammen med en gjeng engasjerte frivillige.
Daglig leder på frivilligsentralen koordinerer
kontakten mellom de frivillige og Flåheimen.
Aktivitetene skal være gratis for de som deltar,
og vi er derfor avhengige av tilskuddsmidler
og gaver for å få til en viss aktivitet. Samtidig
klarer denne gjengen med frivillige å få til mye
for lite.

Nært forestående arrangementer sentralen er
delaktig i er Pilke-dag på Hangstjern
søndag 11. mars kl. 1200-1500 og konsert på
Flåheimen onsdag 25. april kl. 1700. Se egne
annonser i denne utgaven av Fløværingen.
Alt vi gjør kan vi takke alle våre flotte frivillige
for! Frivilligsentralen fungerer som en katalysator og et bindeledd – men det er de frivillige
som gjør den virkelige jobben.
Og tenk - alt de gjør er til glede for andre i
bygda! Enten de sørger for mat, kaker, kaffe,
sang, dans eller turer.
Vil du også gi litt av din tid for gjensidig nytte
og glede? Vi har alltid bruk for og plass til flere

«Flåheimens Venner» har allerede arrangert
bl.a. Bakedag og Allsang til stor glede for
beboere og andre brukere av Flåheimen. Det
er arrangement annenhver torsdag kl. 1100.
Det er sang og annen underholdning, og som
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Foto: unsplash.com

regel kaffe og noe å bite i. Arrangementene er
åpne for alle! Det er tilbud om transport for
hjemmeboende eldre.
Følg med på oppslag rundt forbi eller på
Facebook.

alle - uansett ferdigheter. Her vil det bli mulighet for å prøve nye aktiviteter og fritidstilbud.
Aktivitet, fellesskap og mestring er fokus - og
det skal være GØY!
Vi jobber for at tilbudet skal være gratis, og har
derfor søkt om tilskuddsmidler.
Mer informasjon kommer etter hvert - både
her og direkte hjem til alle barn og unge i
målgruppen.

Flåheimens Venner skal også bidra med
«ekstra hender» når Flåheimen arrangerer
julefest og sommerfest, eller når de har andre
arrangementer. Videre planlegges det i hvert
fall en sommertur for beboere og hjemmeboende eldre.

Lag og foreninger som deltar:
- Flå Skytterlag
- Flå Husflidslag
- Flå Røde Kors Hjelpekorps
- Flå Revmatikerforening
- Flå Turlag
- Idrettslaget Flåværingen
- Vassfarbjørn 4-H

Ønsker du å være med i Flåheimens Venner
er det bare å ta kontakt! Du får da en melding
når det skjer noe, og kan velge om du vil være
med eller ikke fra gang til gang.
Vi ønsker oss også noen som kan underholde
med sang, musikk eller andre ting på frivillig
basis – eventuelt tips om noen som kan tenkes
å gjøre dette.

ÅRSMØTE I FLÅ FRIVILLIGSENTRAL
Innkalling til årsmøte er sendt til alle med
tilknytning til frivilligsentralen. Det vil si lag
og foreninger, frivillige knyttet til sentralen og
ledergruppa i kommunen. Fristen for å melde
saker og kandidater til styret er 8. mars.
Torsdag 22. mars kl. 0830 i Kommunestyresalen.
Vanlige årsmøtesaker.
Saksdokumenter kan fås ved henvendelse til
daglig leder.
Kontakt: marianne.wienenga@flaa.kommune.no
eller telefon 907 67 011.

SOMMERGØY 2018
Lag og foreninger, Frivilligsentralen og kommunen samarbeider om å arrangere
Sommergøy i Flå. Siste uke i sommerferien, i
uke 33, vil det bli tilbud om ulike aktiviteter for
alle barn og unge - fra 5. (de som begynner i
5. klasse høsten 2018) til. 10. klasse.
Det vil være et lavterskel tilbud som passer for

- 17 -

Visste du at Jakt- og Fiskesenteret
kan brukes til alle anledninger?
Jakt- og Fiskesenteret på Flå har som
hovedoppgave å gi jegere, ﬁskere og
hundeeiere økt kunnskap for å utøve sin
hobby. Men våre ﬂotte lokaler kan brukes
til mye mer. Vi holder konferanser for inntil
150 personer, møter, bryllup, konﬁrmasjoner,
minnestunder m.m.
Vi leverer komplette arrangementer
som inkluderer alt, fra mat og drikke til
underholdning.
Dersom du ønsker et uforpliktende tilbud på
noe, kan du kontakte oss på telefon:
46973200 eller sende oss en epost:
jfs@jaktogﬁskesenteret.no
Vi gjør vårt beste for at ditt arrangement
skal bli en suksess til rett pris
Ta gjerne turen innom for en kaﬀekopp og
en omvisning i våre ﬂotte lokaler. Vi holder
åpent fra 09:00-1500 på hverdager
God hilsen fra
Stina, Eivind, Anders og Håkon

Pilkedag på Hangstjern
Jakt- og Fiskesenteret inviterer til
pilkedag på Hangstjern søndag 11. mars
fra kl 12:00-15:00
•

•
•
•
•
•

Vi fyrer opp bål i gapahuken og stiller
med masse pilkeutstyr til utlån.
Mat og drikke ﬁkser du selv, eller vil du
ta sjansen på å grille fangsten?
Ta med barna på tur og bli med på
en hyggelig dag ute.
Barn under 16 år trenger ikke ﬁskekort.
Salg av ﬁskekort ved gapahuken.
Anders har med vekt og største ﬁsk
vinner ﬁn premie. Felles veiing kl 15:00
Ingen påmelding, bare å møte opp.
Isﬁske er spennende, litt kaldt og
skikkelig sosialt.

Pilkedagen arrangeres i samarbeid
med Bjørneparken Rovdyrsenter
og Frivilligsentralen

Konsert
Sted: Flåheimen
Tid: Onsdag 25. april kl. 1700
I 2018 er det 100 år siden lyrikeren hans Børli ble født. I
forbindelse med jubileet er Erik Lukashaugen ut på turné.
Konserten er åpen for alle!
Gratis inngang. De som ønsker kan gi en støtte til Flåheimens
Venner ved inngangen.

Arr: Flå Folkeakademi og Flåheimens Venner

Gjeddeﬁske

HallingEventYr

Gjeddeﬁske og St. Hansfeiring på Gulsvik
lørdag 23. juni. Vi fortsetter tradisjonen.
Gjeddeﬁskekonkurranse på dagen, grillmat og uteservering på HallingEventYr
cafe og Handleri. Vi fortsetter med fest
og «livemusikk» utover kvelden. Program
kommer senere. Hold av datoen.

Ønsker du ﬁrmafest, sammenkomst med
vennegjengen, feire en bursdag etc. så ta
kontakt. Vi skreddersyr etter ønsker og
behov både mat, drikke, overnatting og
underholdning. Flå har mye å by på. Eller
så enkelt som Paintball eller boblefotball.
Eller om du vil leie en kokk hjem/på hytta
sammen med litt aktivitet og underholdning generelt. Vi kan også være behjelpelig med å ta deg/dere med på opplegg
utenfor Flå.

Quizkvelder
HallingEventYr har quiz 3. fredagen i
måneden. Varierer også med å bruke
«livemusikk». Magne Frydenlund er stadig på oppdrag hos oss både på quiz og
andre arrangement.

Vassfardansen arrangeres for 5. gang 15. og
16. juni. Forberedelsene er i godt gjenge,
og vi kan ønske velkommen til en hyggelig
weekend med topp musikk begge dager.

Sikkerhet/vakthold besørges som tidligere
år av Norsk Vektertjeneste. Hallingeventyr
Cafe og Handleri vil sørge for kiosksalg.
De ytre rammene er på plass, og med
den støtten som næringslivet bidrar med
sammen med en fantastisk dugnadsinnsats fra hele bygda, skal vi gjenta suksessen
fra tidligere år med å arrangere en TOPP
DANSEGALLA 2018.

Fredag 15.juni:

Contrazt og
Rune Rudbergs
orkester
Lørdag 16. juni: Anne Nørdsti, Ingemars og TOTTIS duo.

IL Flåværingen
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Utbygging av Bjørneparken kjøpesenter
Det er planer om å utvide
Bjørneparken kjøpesenter
med ca 7500 kvm.
Det er igangsatt arbeid med
detaljregulering av området.
Hvis alt går som utbygger
ønsker, kan byggearbeidene starte opp i løpet av
sommeren.

Turufjell
«På tross av et meget snørikt Turufjell de siste
månedene (som vi gleder oss over at alle hytteeiere
vil kunne nyte i årene fremover), har vi lykkes med å
holde god fremdrift så langt gjennom vinteren, på
både vei og teknisk infrastruktur.
Det er pr. 01.02.2018 laget ca. 2,5 km kjørbar vei fra
Heieelvi oppover mot Turufjell. Veien er planlagt å
være kjørbar helt inn til baseområdet rundt påske.
Det er også stukket og hugget ny veitrase fra Heimoen
opp til Sleaberget. Hele veistrekke vil stå klart i løpet
av sommeren og kvaliteten på veien vil gi en god
kjøreopplevelse for alle bilførere. Det er viktig for oss.
Arbeidet med grøfta til den tekniske infrastrukturen
er også i gang. Denne er forventet å være ferdig høsten 2018. Det vil da være tilrettelagt for strøm, ﬁber,
offentlig vann og avløp til de første tomtene.
Vi gleder oss nå til å løfte Turufjell ut i markedet.
Med vennlig hilsen Turufjell v/ Tim Midtskau Rønning
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TOG OG BUSS til og fra Flå

FLÅ BIBLIOTEK INFORMERER
Flå bibliotek endrer dag for kveldsåpent
til onsdager gjeldende fra uke 8.

TOG:

Åpningstider blir følgende
kl 09.00-15.00
kl 09.00-15.00
kl 09.00-19.00
kl 09.00-15.00
kl 09.00-15.00

Foto: unsplash.com

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Fra Flå:
03:47
16:38

Ankomst Oslo:
06:13
19:05

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
03.46

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
7:30
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)
18:25
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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Flå menighet

Info fra kirkekontoret
Vi jobber på for at vi som kirkekontor skal
være der for og med nettopp deg! Men pga.
sykdom, så har det nok ikke vært like tilgjengelig nå de siste tre månedene. Beklager
dette, men vi håper at dette nå går seg til.
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. Er veldig ofte på plass
på tirsdager også. Sikreste er å ta kontakt
med servicekontoret, da det stadig dukker
opp møter, kurs o.l. som jeg også må delta
på. Servicekontoret er til enhver tid informert.
Desember er alltid fylt med masse folk i kirken. Både gjennom ordinære messer, skolegudstjenester, barnehage, julesangkveld,
julemesse og ikke minst julekonsert.
Er det noen som har ideer til musikk og
kulturkvelder, temadager o.l. i kirken vår
eller på menighetshuset, så er dere hjertelig

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

velkommen til å komme med ønsker for
dette. Ta kontakt med prest Janne, trosopplærer/organist Marianne, kirketjener
Karin, kirkeverge Martha Kristin eller leder av
menighetsråd Ragne, eller andre medlemmer
i menighetsrådet.
Det vil fortsette å være et variert knippe med
gode musikanter som vikarierer i organiststillingen. Så møt opp og nyt god musikk. Kåre
Sørum stiller trofast opp og Kari Bergaplass
stiller spesielt til bryllup.
Noen som vil inngå planteavtaler for i år (vår,
sommer og høst) ta kontakt for avtaler. Flå
menighet sender faktura på senhøsten for
utførte plantetjenester. Øyvind Riggenholt
er vår gartner. Årlig planting koster kr 1.200.
For å sette ned plantekasse koster det kr 1.100
i tillegg første gang.
Ta vare på hver dag og hverandre.
Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor
Martha Kristin Gaptjern

Foto: unsplash.com

INFORMASJON FRA

Sokneprest Flå: (Som nå også innehar
sokneprestansvar på Nes)
Janne M. Sukka, Tlf: 45861038
Mail: Janne.sukka@flaa.kommune.no
Kontoret: 32053600/direkte 32053645
Sokneprest Nes: (Som også tjenestegjør
i Flå og har kontor på Flå)
Bente H. Nyseth, Tlf: 40875981

Organist/konfirmantmedarbeider/
trosopplærer:
Marianne Gandrud Skinnes, Tlf91796377
Kontoret: 32053600/direkte 32053644
Mail: marianne.gandrud.skinnes
@flaa.kommune.no

Kirkegårdsarbeider:
Per Arne Martinsen tlf: 95937961
Mail: perarne.martinsen@gmail.com
Planting Flå Kirkegård:
Øyvind Riggenholt

Kirketjener/klokker:
Karin Reiersgård, tlf. 97173436

Endringer i
prestetjenesten
Fra årsskiftet 2018 er det gjort noen
endringer med hensyn til arbeidsoppgaver for prestene Janne Sukka og Bente
Hellstrøm Nyseth. Ledelsen i Tunsberg
bispedømme og prosten i Hallingdal
er blitt enig med prestene om disse
endringene.
Bente er fortsatt tilsatt som sokneprest
i Nes, men er midlertidig løst fra sokneprestansvaret siden hun for tiden arbeider 40 %. Hun har kontor i Flå, og gjør
tjeneste i Flå og Nes, pluss at hun har
noen tjenester andre steder i Hallingdal
prosti. Bente har kontordag på Flå på
tirsdager.

Biskopen i Tunsberg:

Gir stafettpinnen videre
sommeren 2018
Jeg fyller 68 år 18.august 2018. Har da vært prest i Den
norske kirke i 39 år og deretter biskop i Tunsberg bispedømme i 4 år. Etter en samlet vurdering der mine problemer med hørselen har vært en del av bildet, har jeg
kommet til at det da er tid for å gi stafettpinnen videre.
Jeg er svært takknemlig for disse årene i Tunsberg som
har vært en rik og ytterst meningsfull tid. Stor takk til
folket i Vestfold og Buskerud. Stor takk til gode medarbeidere i bispedømmet, bispedømmekontoret med direktør,
bispekollegiet og Kirkerådet. Stor takk til bispedømmerådet med dets ledere, to domproster, prostefellesskapet,
prestene og kirkevergene. Og stor takk til familie og venner som har muliggjort en spennende tjeneste i kirken
gjennom 43 år.

Janne er fortsatt 50 % sokneprest i Flå,
men istedenfor å være 50 % prostiprest
i tillegg, har hun sagt seg villig til å være
fungerende sokneprest i Nes fra 1.1.18 til
31.6.2019. Janne har kontordag i Nes på
tirsdager og Flå onsdager.

Jeg håper å kunne fortsette med forkynnelse, formidling
og veiledning, men fra høsten 2018 i en friere og mer
begrenset ramme. Dessuten ønsker jeg å prioritere tid
og samvær med familien.

Vi håper endringene blir til det gode –
både for prestene og for menighetene!

Jeg vil fullføre tjenesten våren og forsommeren 2018 med
blant annet visitas i Lier prosti og en rekke møter og
gudstjenester sammen med menigheter, prester, andre
kirkelige medarbeidere og frivillige fram mot avskjeden.

Vigdis Moen Storhaug
Prost i Hallingdal

Tønsberg 22. januar 2018
Per Arne Dahl
Biskop

Foto: unsplash.com

Snart påske!
Noen ganger så syns jeg ord kan bli litt
tomme og fattige. Det er vanskelig å
beskrive de store følelsene og de store
opplevelsene med de rette ordene. Jeg er
så redd for at det skal høres klisjeaktig ut.
Og det som nesten ikke er til å tro, hvordan
kan jeg forklare det med ord som gjør at
folk forstår hva jeg mener?
Når det nærmer seg påske, syns jeg ofte at
det kan være utfordrende å ﬁnne de rette
ordene for å si noe om påskebudskapet.
Ikke minst gjelder det påskedag. Kanskje
det var sånn for disiplene også? At de syns
det var vanskelig å forklare opplevelsen av å
ha møtt Jesus etter at han var død? Det er
ikke engang sikkert at de visste hvilke ord
de skulle bruke på det de opplevde, for det
var så annerledes. Men de erfarte det med
øyne, øre og til og med så ﬁkk en av dem
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stikke hendene sine inn i sårene til Jesus.
Nå er mange av tekstene i kirka fulle av
fortellinger der folk møter Jesus, og hvor de
erfarer at han er ekte og virkelig – nettopp
fordi de syns det var vanskelig å tro, og
vanskelig å sette ord på.
Jeg kan også synes det er vanskelig å helt
og fullt forklare troa mi, eller forklare at
Gud ﬁnnes også i dag. Men selv om vi
kanskje ikke opplever de samme fysiske
møtene med Jesus, så kan vi gjøre oss
erfaringer av Guds tilstedeværelse – gjennom våren som kommer hvert år, gjennom
nattverdens brød og vin, gjennom strimer
av lys og håp midt i vår mørke verden.
God påske til hver og en!
Janne S:

Karneval- og dåpslysmesse

Det var en ﬁn karneval- og dåpslysmesse
søndag 11.2. Etterpå var det fargerikt
karneval med boller, leik, ansiktsmaling,
dans (tom.den eldre garde heiv seg med)
og pinjatta.
Takk til alle 16 barn som kom
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Julekonsert i Flå kirke 17. desember
Tusen takk til Trude Kristin Klæboe, Audun
Moen og Marvin Charles for en flott konsertopplevelse. Varmet fra topp til tå.
Mer julestemning og så store sang- og
spilleprestasjoner kan man knapt nok få
- Fantastisk. Konserten var magisk og gav
oss alle varme og «gåsehud». Helt rått.
De avsluttet det hele med o helga natt

til stående applaus. Helt fantastisk. Ble
både gospel, kjente kjære norske juletoner og amerikanske svisker bl.a. en Disney
medley.
Selv med håndballﬁnale gående parallelt
ble det godt frammøte. Takk til dere alle
som tok turen.

Julesangkveld
Veldig ﬁn julesangkveld tirsdag
12. desember. Sang og andakt ved
sokneprest Janne M. Sukka, sang
med Marte Frydenlund, Celine Espeland Roa, Sigrid Margrethe Gandrud
Stillingen og Signe Marie Wold.
Marianne G. Skinnes akkompagnerte og var organist denne kvelden.
En hyggelig aften som vi avsluttet
med gløgg og pepperkaker.
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Julaften
En mektig og flott julemesse, nesten full
kirke. Kan ikke husket at kirken har vært
så full på lenge. Veldig, veldig koselig at så
mange tok turen. Sang v/Nina Bråten, Nina
Helen Røkkum, Sigrid Margrete Gandrud
Stillingen og Signe Marie Wold. Marianne
var også denne gangen både akkompagnør
og organist. Sokneprest Janne M. Sukka
lagde en ﬁn ramme med liturgi og juleevangeliet. En god start på julehøytiden. Det
ble også framført vår egen Flå «julesang»
på melodien Trondhjemsnatt. Vakker sang
om vakre bygda Flå.
Takk til Marianne Gandrud Skinnes og
Janne M. Sukka for å ha laget kjempeﬁn
julaften gudstjeneste. Takk til Arne Olav
Mæhlum for all jobben du har gjort med
det lydtekniske i kirken og teknikerjobb
under messen. Takk til Nina Bråten, Nina
Helen Røkkum, Signe Marie og Sigrid
Margrete for nydelig sang. Og for Karin
sin alltid trofaste tjeneste. Menighetsrådet
stiller alltid med utmerket kirkevertsskap.
Og så gøy at så mange tok turen til kirken.
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Info fra trosopplæringen i Flå:
Vi takker for en ﬁn avslutning på 2017 der 20 unger i alle aldre + mange voksne
møtte opp til juleverksted 12.12. Vi hadde ei kreativ og ﬁn stund på Menighetshuset
før ﬂere av oss gikk over i kirken for å få enda mer julestemning ved å delta på
julesangkvelden med lokale innslag. Vi syns dette ble en bra kveld, og har oppe til
vurdering å gjøre det på samme måte i 2018. Takk til Sigrid Eide som hjalp oss med
aktiviteter på juleverkstedet. Ønsker DU å bidra på et nytt juleverksted, si fra.

FLÅKK-klubben:

23. januar møttes vi i barnehagen for fart og
moro. Både barn og voksne koste seg med
grilling (takk til barnehagen for lån av bålpanne), kakao, aking og haugevis med snø.
En spesiell takk til konﬁrmant Omund som
var med hele tiden og fant på mye gøy i snøen
med ungene.
6. februar lagde vi fastelavnsris til karnevalet
som skulle være samme uke. Vi snakket om
fasten, og lærte om Sauen som ble borte.
Etterpå hadde vi kirkekino hvor vi så «Kirkerottene og Lea Mus – Hvor er sauen?». Dette
fenget store og små mens vi spiste popcorn
og rottebæsj (fruktpastiller)
Følg med på Facebook og oppslag for videre
datoer i FLÅKK-klubben. Har du ikke vært med
før? Kom innom en gang og se hvor koselig
vi har det.
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Babysang

I skrivende stund planlegges
neste babysang på Flåheimen. Til nå har denne stunden vært på Helsestasjonen
før babytreffet, men nå
prøver vi også et samarbeid
med Frivilligsentralen. Tanken
er å kjøre samme opplegg der
som vi har gjort ellers, men når vi samles på heimen, gleder vi de eldre med
sang (kanskje noen vil være med oss

og synge) og glade babyer, og så
er tanken at vi får en liten stund
sammen etterpå hvor vi kan
snakke sammen, generasjoner på tvers. Mange historier
og erfaringer kan deles, og
kommunikasjon med søte babyfjes gjør alltid dagen bedre for alle.
Følg også her med på Facebook og oppslag for når og hvor vi møtes framover.
Neste gang møtes vi 20. mars kl 12.30.

Diverse
I mars gjennomføres Dåpsskole for de født
i 2012. Dette kommer det mer om i neste
nummer.

trosopplæringstiltakene Den norske kirke
har, og vi oppfordrer mange til å delta.
Med litt forbehold, har vi satt Tårnagentdatoen til torsdag 7.juni. Vi ønsker å få det
til slik at de som vil delta blir hentet av
oss på SFO/ved skoleslutt. Tårnagent vil
være ferdig ved arbeidsdagens
slutt. Men mer info vil
komme. I tillegg blir
det egen Tårnagentgudstjeneste søndag samme uke.

I uke 23 gjennomføres Tårnagent. Dette er
et tiltak som i år
vil være for 2., 3.
og 4. trinn. Som
Tårnagenter vil
barna løse oppdrag og mysterier og utforske
kirken, klokkene
og kirketårnet.
Dette er en av de
mest populære

Foto: Odd Ketil Sæbø

De som går i 1. klasse vil utover våren få
invitasjon til del to av «Førsteklasses»tiltaket vårt (ett var i november i fjor
med førstehjelp på FLÅKK og utdeling
av 6-årsbok på søndagens gudstjeneste).
Tradisjonen tro blir de invitert til lembinga i
sauefjøset til Laila Sævre. Dette er en kjempeflott aktivitet.
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Konﬁrmantene

Det nærmer seg konﬁrmasjon, og en
flott gjeng vil være i fokus på samtalegudstjenesten søndag 29. april og på
konﬁrmasjonsdagen lørdag 5. mai.
Årets konﬁrmantleir måtte på kort tid
flyttes. Dette gjorde at noen ikke kunne
bli med, så vi i Flå valgte å lage vårt
eget opplegg lørdag den helgen leiren
var planlagt. Og det ble en flott dag:
Vi startet med undervisning på hytta
til Marianne. Etter litt pølsespising dro
vi til Høgevarde Fjellpark hvor vi koste
oss i bakken flere timer. Det ble offpistkjøring, knall, fall, gjerderiving og latter.
Når heisen stengte, ﬁkk vi lavvoen for oss
selv, og vi ﬁkk servert god, hjemmelaget
pizza. Etter en quiz gikk vi ut for å ake på
snowracer i bakken i mørket. Dette gikk
unna! En kjempeﬁn dag hvor alle koste
seg. En spesiell takk til Hans og Anita som
tilrettela så mye for oss.
Tirdag 20. mars er den årlige Fasteaksjonen. Ta godt imot konﬁrmantene når de
kommer til deg
Spørsmål rund trosopplæring?
Kontakt Marianne Gandrud Skinnes,
91796377, marianne.gandrud.skinnes
@ﬂaa.kommune.no

Lik oss på Facebook
«Trosopplæringen i Flå»
for å alltid være oppdatert.

- 32 -

Konﬁrmantfestivalen
Lørdag 17. februar var alle konﬁrmanter i Hallingdal + Nore og Uvdal
samlet til Konﬁrmantfestival på Gol (dette erstatter nattcupen som var før).

Dagen startet med et flott show av Ten Sing
Norway. Etterpå var det innebandycup mellom kommunene og mulighet for å delta på
diverse workshops med Ten Sing Norway.
Underveis hadde vi Solidaritetstivoli der
vi samlet inn penger til KFUK Bangladesh
ved å arrangere artige innslag og boder.
De som kjenner konﬁrmantene i Flå, vet
at de har et enormt konkurranseinstinkt,
så alle stilte til innebandy. Vi seiret i alle
kamper, men måtte se oss slått med ett
mål i kvartﬁnalen - en spennende og jevn
kamp. Dagen ble avsluttet med middag fra
Hallingdal Catering og gudstjeneste.
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Vi går i kirken
Søndag 11. mars (4. søndag i fastetiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
Organist: Kåre Sørum

Lørdag 19. mai (Pinseaften)
Kl.18:00 Flå kirke (pinsevake)
Prest: Arne Jensen
Søndag 27. mai (Treenighetssøndag)
Kl. 17:00 Flåheimen
Prest: Vigdis Moen Storhaug

Torsdag 29. mars (Skjærtorsdag)
Kl. 11:00 Flåheimen
Nattverdgudstjeneste m/organist
Prest: Janne M. Sukka
Kl. 14:00 Varmestua Sauvallnatten
Høgevarde
Prest: Janne M. Sukka
Mandag 2. april (2. påskedag)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 15. april (3. søndag i påsketiden),
ÅRSMØTE
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 29. april (5 s. i påsketiden)
Kl.11:00 Flå kirke, Samtalegudstjeneste
Prest: Janne M. Sukka
Lørdag 5. mai
Kl. 11:00 Flå kirke, Konﬁrmasjon
Prest: Janne M. Sukka
Torsdag 17. mai
Kl. 12:30/13.00
Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
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Søndag 10. juni (3. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 24. juni (Sankthansdagen)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 1. juli
Kl 11:00 Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 22. juli
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Vikar
Søndag 12. aug. (12. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Janne M. Sukka
Søndag 26. aug. (Vingårdssøndag)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Bente H. Nyseth

Foto: Bo Mathiesen

Søndag 25. mars (Palmesøndag)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest: Arne Jensen
Organist: Kåre Sørum

VI HAR VIPPS!

Døde

Flå Sokn: 109540

November
Ruth Sæther
Knut Arne Jacobsen
Einar Andersen

Nå trenger du ikke kontanter
når du skal gi en gave/kollekt eller betale for noe i Flå
Kirke! En enkel måte å betale
for seg eller gi en gave til Flå
menighet er å bruke Vipps via
mobiltelefonen.

Desember
Torgeir Medbøen
Januar
Gunnar Lindelien

Det er ﬁnt om du legger ved en
kommentar for hva innbetalingen gjelder, da blir det enklere
for de som fører regnskap.

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

Når du skal Vippse til Flå
menighet bruker du ikke telefonnummer, men følgende
nummer du ﬁnner under her:
109540 Husk å merke betalingen om det er offer
eller gave.
Vipps virker for alle, uansett
hvilken bank du har. Alt du
trenger er Vipps og mobilnummeret eller et annet nummer til
personen eller organisasjonen
du skal sende penger til.

Fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon
er i år tirsdag den 20. mars.

Det koster ingenting å vippse
penger så lenge beløpet er
under 5 000 kroner. Skal du
vippse 5 000 kroner eller mer
koster det 1 % av beløpet.

Ta imot våre konﬁrmanter
som er bøssebærere
denne ettermiddagen.
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

