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God sommer! 

Fløværingen 



Trivsel og folkehelse
Sommeren står for tur og natu-
ren vi omgir oss med innbyr til 
friluftsaktiviteter som fremmer 
både trivsel og folkehelse. 

Formannskapet i Flå har i 
forbindelse med behandling 
av årsregnskapet vedtatt å 
sette av 2 millioner til et infra-
strukturfond. Frivillige lag og 
foreninger, velforeninger osv 
vil kunne søke om midler fra 
fondet til opparbeidelse av 
stier og løyper og evt andre 
infrastrukturtiltak som frem-
mer trivsel og folkehelse. 

Flå blir nå etter hvert en betydelig hytte- 
kommune og formålet med fondet er også at 
vi får tilrettelagt for stier og løyper utenom 
utbyggingsområdene slik at tilbudet blir enda 
bedre. Bestemmelser for tildeling fra fondet 
vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside,  
flaa.kommune.no   

Enhetene Pleie/omsorg/fysio- 
terapi og Helse er nå slått 
sammen til Helse og omsorg. 
Omorganiseringen er et ledd i å 
kunne tilby bedre og mer sam-
ordnede tjenester. Vårt mål er 
at dette skal oppleves som en 
forbedring av tjenestene. Sam-
menlignet med andre kommuner 
vet vi at på mange områder har vi 
svært gode tjenester også i dag. 
Ventetid på legetime, mulighet 
til å få omsorgsbolig osv tilsier 
at vi har gode tjenester. Det har 
i mange år vært jobbet godt på 

tvers av enhetene, men vi tar nå ste-
get fullt ut og slår sammen disse enhetene. 
Brukermedvirkning står på dagsorden i den 
videre utvikling av tjenestene.

Med ønske om en god og trivelig sommer

Odd Egil Stavn
Rådmann 
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Villmark
Det har i vinter pågått en debatt 
om hyttebygging og villmark. 
Reiseliv og utvikling av hytte-
turisme har de siste årene blitt 
ei viktig næring i Flå . Av Flå 
kommunes areal på 700 km2 
har vi avsatt ca 30 km2 fordelt 
på 3 områder til hyttebygging. 
Politisk har vi ønsket å konsen-
trere framtidig hyttebygging 
i tilknytning til eksisterende 
områder med strøm, veg, vann 
og kloakk. Vi ønsker mest mulig 
villmark, og mener vi har lykkes 
med dette. Etter Flå kommunes 
mening er det bedre å samle nye 
hytter i tilknytning til et eksisterende hytte- 
område, enn å spre hytter utover hele kom-
munen. Konsentrert hyttebygging gir også 
mange gode muligheter for å utvikle energi-
besparende løsninger.

Det blir påstått at det er lite villmark i Norge, 
det er helt korrekt. Avhengig av hvilken defi-
nisjon man bruker, hevdes det at det kun er 
5-15% av arealet i Norge som er urørt villmark. 
Med bakgrunn i de definisjonene, er jeg helt 
sikker på at de områdene vi i Flå har avsatt 
til hyttebygging, ikke blir betegnet som urørte 
villmarksområder. 

Det er ingen menneskerett å ha hytte, men jeg 
er glad jeg bor i et land der retten og mulig-
heten til å ha hytte ikke er forbeholdt en elite. 

Jeg er glad for at jeg lever i et land der det er 
strenge krav til registreringer og 

konsekvensutredninger som 
grunnlag for areal-politiske 
beslutninger. Et land der areal- 
politikken bestemmes av 
demokratisk valgte lokal-
politikere og ikke av små byrå-
krater bak store skrivebord i  
Drammen og Oslo.

Utvikling av områder med hytte- 
bygging er viktig for bosetning, 
næringsutvikling og livsmiljø i 
bygde-Norge. La oss derfor 
fortsette med en restriktiv poli-

tikk i forhold til arealbruk, slik 
at denne resursen forvaltes på 

en bærekraftig faktabasert måte til glede for 
nasjonen og lokalsamfunnene.

Vi har de siste 15 årene gjennomført mange 
store arealplaner i Flå. Jeg tør påstå at dette 
har gitt oss god kompetanse både på gjen-
nomføring av prosesser, men også på hva som 
er nødvendig av faglig grunnlag for å kunne 
lage gode framtidsrettede planer.

God og langsiktig arealpolitikk er viktig.  
Hyttebygging må styres slik at klimaavtrykket 
blir minst mulig. Det er viktig at konsekvenser 
ved arealbruk utredes og det er viktig at demo-
kratiske prosesser og vedtak respekteres. Vi 
har nå lagt et godt grunnlag for en langsiktig 
og framtidsrettet næringsutvikling og verdi-
skaping for Flå-samfunnet de neste 50-100 år.

Flå - først i Hallingdal
Tor Egil Buøen

Ordfører

TOR EGIL BUØEN
Ordfører
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Bilder fra ny barnehage
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Suksessen i Bjørneparken fortsetter
Bjørneparken har de siste årene  
opplevd en eventyrlig vekst i besøks- 
tall og kundetilfredshet. Dette kom-
mer av at vi i Bjørneparken har brukt 
mye tid på å lytte til gjestene våre og 
etterkommet deres ønsker. 

Vi har snudd fra å være en tradisjonell zoo til 
å bli en familiedestinasjon, både for store og 
små. Bjørneparkens mål er at besøkende i par-
ken vår skal få se dyrene våre boltre seg i store 
hegn med naturlig terreng i fjellsiden i Flå. 
Og selv om dyrene våre har stor plass så gir 
vi våre gjester nære opplevelser med dyrene; 
Hva med å mate elgen med kvist, kanskje gi 
reven en godbit, eller tør du holde en slange? 
Alt dette og mye mer leverer vi til gjestene 
våre, ved hjelp av våre fantastiske dyrepassere. 
De siste årene har vi brukt mye tid på å finne 
ut hvordan vi skal skape opplevelser og natur-
glede for de som besøker oss. Dette førte til 
at vi åpnet Norges største krokodilleutstilling 
i 2016 etter massiv etterspørsel fra publikum 
etter reptiler.

Sommeren 2017 følte vi at det var de minste 
sin tur til å få litt oppmerksomhet, og vi åpnet 
både vår splitter nye berg-og-dalbane «Gylden-
klo» óg vi lanserte vårt helt nye barneteater 
«Grisk og Gomle; Kronen i Sukkerdalen». 

Sommeren 2018 blir en superspennende 
sommer for både besøkende og ansatte i par-
ken. Ikke bare vil vi fortsette med å kjøre vårt 

populære fôringsprogram, zipline og «Gylden-
klo» igjennom hele sommeren, men Grisk og 
Gomle returnerer med enda flere forestillinger 
og masse gøyale sprell.

Nytt sommeren 2018 vil være at de to år gamle 
ulvene Isak og hans brødre Iko og Ingo vil flytte 
til oss fra Orsa i Sverige. Her i Bjørneparken 
vil de få lov til å bo sammen i en av Europas 
største innhegninger for ulv på hele 27.000 m2 
i et fantastisk terreng med utsikt over hele Flå 
fra toppen av parken.

Vi i Bjørneparken gleder oss til å ta imot alle 
våre gjester, både nye og gamle venner. Vel-
kommen til tidenes beste sommer. Sammen 
skaper vi naturlig magi! 

- 6 -



- 7 -- 7 -



- 8 -

17. mai  i Flå
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Korps i Flå
For tre år siden ble Flå skolekorps 
vekket opp fra en lang tid i dvale.  
17. mai 2016 stilte vi endelig med 
eget korps i Flå, musikantene var 
stolte, foreldrene var stolte. Vi tror 
faktisk vi kan si at hele bygda var 
stolte over de flotte unge musikan-
tene som spilte i toget.

Håpet er at når noen har startet, vil flere 
komme til, vi vil bli mange - et stort korps, 
slik de hadde på 1980-tallet. Men ikke mange 
av de «gamle» korpsmedlemmene meldte seg, 
det er vanskelig med rekruttering i 2018.

Ledelsen i Nes- og Flå kulturskole stilte tid-
lig i mai spørsmål til styret om grunnlaget for 
korps i Flå neste skoleår. Grunnlaget? Grunn-
laget er der tenker vi, vi har jo et korps. Vi er 
få, ja, men vi har et korps.

I år har vi fem faste musikanter i korpset i alde-
ren 10-14 år. Det er de som skal dra lasset, det 
er de som skal ha ansvaret for at vi får flott 

musikk i 17. mai-toget. Vi er heldige som har 
fått med tre (fire med dirigent) voksne musi-
kanter, men det er ikke nok, vi skulle gjerne 
hatt med flere.

Hvor ble det av korpsånden i Flå? Er det virke-
lig ingen i bygda som spiller et instrument, og 
som har lyst til å bidra til at korpset i Flå skal 
bestå? To av våre fem musikanter har bestemt 
seg for å slutte i korpset, fire fra 3. klassekorp-
set vil begynne. Vi synes det er synd at noen 
velger å slutte, men håper de bare tar en pause 
og kommer tilbake senere. 

Men vi vet ikke om det blir korps i regi av Nes 
og Flå kulturskole neste år. Hvis kulturskolen 
mener vi blir for få, blir vi avhengig av at frivil-
lige lokale krefter stiller opp slik at vi fortsatt 
kan ha korps 17. mai i framtida. 

Vi håper at de som fortsatt har lyst til å spille 
skal ha et korps å spille i også neste år.

Om du vil spille i korpset eller bidra på annen 
måte, ta kontakt med leder på sms 47832238 
(Kaja Gandrud)

Styret i Flå skolekorps 



Alpakkautstilling 
Lørdag 21.april ble det for andre året 
på rad arrangert nasjonal Alpakka- 
utstilling i Thonhallen. Rundt 150 
alpakkaer var på plass og ble bedømt 
innen de forskjellige klassene. 

Fredag var det seminar på Veksthuset for både 
nye og erfarne alpakkaeiere, slik at man også 
hadde et faglig opplegg rundt dette. Håndball-
gruppa bidro sterkt med kiosksalg til publikum 
og utstillere. Alpakkaforeningen var nok en 
gang meget godt fornøyd med hjelp, opplegg 
og gjennomføring så vi håper at også utstil-
lingen i 2019 blir lagt til Flå. Hallingdal var 
godt representert med utstillere fra Bromma 
og Rukkedalen som gjorde seg godt bemerket. 
Dyrene blir bedømt på bakgrunn av ullfibre, 
som teller 60%, kroppsbygning og helse, og 
årets dommer kom fra USA.

Alpakkaer kommer opprinnelig fra Andesfjel-
lene og er en voksende dyreart i Norge. De 
passer perfekt til klimaet og fjellene, med 
kalde vintre og lune somre.
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Foto: Ringerike Utvikling

Toppturer

Nå når snøen snart er smeltet i fjellet, så minner 
vi om de flotte toppturene vi har. Flå kommune 
har laget et hefte med «11 eventyrlige topptu-
rer» som kan fås kjøpt på servicetorget på 
Veksthuset. Turene er beskrevet i heftet og det 
er klippekort på baksiden. Flå Vekst og Flå Tur-
lag har nye skilter til turene, så ta kontakt hvis 
du har lyst til å hjelpe til med å sette dem opp.

Høgevarde har også laget et opplegg for topp-
turer med navnet «11 på topp» så her kan man 
få seg enda flere toppturer. God tur!
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Tuftepark
Tufteparken er navnet på en utendørs 
treningspark bestående av enkle metall-
konstruksjoner til bruk for egenvekt- 
trening. Parken består av 9 apparater som 
er designet på en slik måte at alle øvel-
ser kan utføres av absolutt alle, uansett  
forutsetninger. I tillegg er parken åpen 
for alle og den er gratis å bruke. En  
Tuftepark er et lavterskeltiltak for egen-
organisert idrett og folkehelse. Den før-
ste parken ble etablert i Asker i 2012 og 
siden da har Tufteparken blitt Norges 
mest populære og mest utbredte uten-
dørs treningspark. 

Denne sommeren får vi vår egen Tuftepark 
på Flå, som blir plassert ved parkerings- 
plassen til Thonhallen. Parken er finan-
siert ved hjelp av støtte fra Gjensidige- 
stiftelsen, Spillemidler og Flå Kommune, 
og det er IL Flåværingen og Flå Vekst som 
står bak prosjektet.

Frokostmøte
23. mars arrangerte Flå kommune frokost-
møte med næringslivet. Det ble i tillegg til en 
del informasjon fra kommunen informert fra  
Bjørneparken og Turufjell. 

8. mai
Frigjøringsdagen ble også i år markert ved 
minnesteinen over kampene i Gulsvik og 
Flå. Nedleggingen av blomster ved minne-
steinen ble foretatt av Lt. Frydenlund.

3. mai var nasjonal  
ryddedag for søppel
3.-4.trinn har brukt deler av uteskoletiden i dag 
til å bidra i vårt lokalsamfunn. Vi ryddet fra 
skolens parkering, opp til landingsplassen for 
helikopter, og vi fant utrolig mye rart! 

Elevene var ivrige og veldig overrasket over alt 
hva de fant. Motto: ingen kan rydde alt, men 
alle kan rydde.
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Etterlysning
Har du noen bilder av familien 
Buøen som bodde på Grønvold? 
Leander og moren Marie?

Bildene skal brukes i en artikkel om 
Grønvold i Dølaminne. 

Ta kontakt med Aud Eidal Berg, 
telefon 99 39 57 49

Hyttehallingen – messa for fjellfolk
Helga 21.-23.september blir det arrangert en egen hyttemesse for Hallingdal. Messa 
har fått navnet «Hyttehallingen» og skal samle alt næringsliv relatert til hyttenæring 
i Hallingdal. Så her blir det muligheter for tomteselgere, hytteleverandører og utstyr- 
leverandører til hytta å vise seg fram for hallinger, hyttehallinger og de som ønsker å 
bli hyttehallinger. Messa vil foregå i og utenfor Thonhallen, og påmeldingene har alle-
rede begynt å komme inn. I arbeidsgruppa for messa sitter Regionrådet for Hallingdal, 
Høgevarde, Turufjell og Flå Vekst. Vi har stor tro på at dette kan bli en årlig messe på 
Flå, så det er bare å spre det glade budskap om messa og ta kontakt med Kristian i Flå 
Vekst hvis du ønsker å delta som utstiller. kristian@flavekst.no

Hyttemessa Oslo
5.-8.april var det Hyttemesse på Helleruds-
letta, hvor Hallingdal var representert med 
ca. 500 m2. De siste årene har Hallingdal 
stått samlet og dette er et opplegg som fun-
gerer bedre og bedre for hvert år. Turufjell og  
Høgevarde hadde gode stander og fikk vist 
seg fram, mens HallingEventYr bidro med 
stort og smått av praktisk hjelp og opplegg 
for barna. Ordfører, rådmann og Flå Vekst var 
også med på messa, så Flå var godt represen-
tert med flinke folk. Messa var godt besøkt, 
spesielt lørdag og søndag, og vi tok med oss 
gode erfaringer inn mot høstens hyttemesse 
på Flå.
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Kom over dette fine diktet, og synes det virkelig var verdt å dele. Noen ord på vei inn i sommeren. 
Nyt dagene, hverandre og livet!

MOT for dagen

Velg dine ord med omhu og takt
ord – de kan ha virkelig makt.
Hva som blir sagt i alvor og skjemt,
kan brenne seg fast, og aldri bli glemt
… Mye kan bli sagt som virkelig sårer
og bringe fram såre og bitre tårer.
Misforståelser og vonde ord,
kan gi grobunn til ondskap – slik at den gror.
Vi kan ha, for lett til å klandre,
men trenger – vi være slik mot hverandre?
Omsorg og kjærlighet – må livet ha,
det trengs for å leve – og ha det bra.
Misunnelse og baktalelse i lange baner

sårer mye mer – enn vi kanskje aner.
Ingen er heldigvis ”helt perfekte”
det tror jeg er vanskelig å benekte?
Gi ikke ris til egen bak,-
det er alltid to sider i samme sak.
Sløs med omsorg, kjærlighet, tilgivelse
og å skape glede – og fred.
For ingen kjenner dagen, før solen går ned..

Skrevet av Irene Sande

Ønsker alle en riktig god sommer
Hilsen fra MOT i Flå.

Vårt lokalsamfunn
Også i år ble prosjektet vårt lokalsamfunn i regi av ungt entreprenørskap gjennomført 
i Flå. Gjennom dette prosjektet får elevene i 4. klasse innføring i hvordan lokalsam- 
funnet vårt fungerer, hvordan verdiskapingen skjer og hvordan offentlige tjenester blir 
utviklet og finansiert. 



FLÅHEIMENS VENNER
Flåheimens Venner arrangerer Allsang på Flå-
heimen annenhver torsdag. Dette har blitt et 
populært tilbud både for beboere på Flåheimen, 
hjemmeboende eldre og andre. Allsangen er 
åpen for alle, uansett alder og sangstemme. Det 
er lov å bare lytte til sangen også. De frivillige 
gjør en uvurderlig innsats med å være forsan-
gere, spille piano, dekke bord, koke kaffe, lage 
vafler og bake. De frivillige har skapt et hyggelig 
og sosialt møtested som er viktig for mange.

Ønsker du å være frivillig i Flåheimens Venner 
er det bare å ta kontakt med frivilligsentralen. 
Vi sender ut melding før hvert arrangement, 
og du stiller opp når du kan og med det du kan 
og vil. Om noen har lyst til å underholde er det 
også bare å ta kontakt!

MATUTLEVERING
Frivilligsentralen leverer ut mat ca. annenhver 
onsdag. Dette er et samarbeid med Frelses-
armeen på Gol. Et par matposer hjelper godt 
når økonomien er trang, og samtidig får butik-
kene redusert matsvinnet sitt. Om du tenker at 
du trenger dette tilbudet så ring oss eller send 
sms, så avtaler vi videre derfra.

Vi trenger flere frivillige til å pakke og dele ut 
maten. Kunne du tenke deg å hjelpe oss med 
dette, så ta kontakt.

KONSERT I FLÅ KIRKE
Søndag 1. juli kl. 1900 arrangerer frivillig- 
sentralen konsert i Flå kirke. Dette er kanskje 
noe litt på siden av det frivilligsentralen skal 
drive med, men vi kunne ikke la denne mulig-
heten gå fra oss. Vi har fått tak i Hilde Karlsen, 
som er flamecosanger. Sammen med en av 
verdens beste flamencogitarister, Poul Jacek 
Knudsen, skal de fremføre spansk folkemusikk 
- med streif av norske toner. Vi håper og tror at 
billettprisene er overkommelige. Billettprisene 
står på ingen måte i forhold til kvaliteten på 
artistene. Vi ønsker rett og slett å gi en flott 
og unik musikalsk opplevelse til flest mulig. Se 
egen plakat i denne utgaven av Fløværingen.

KONTAKT:
post@flaa.frivilligsentral.no  
eller telefon 90 76 70 11

Frivilligsentralen er stengt på grunn av  
ferieavvikling uke 27, 28 og 29.

Hilsen
Marianne Wienenga

Daglig leder Flå Frivilligsentral
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Sommergøy i Flå
Lag og foreninger, Frivilligsentralen og kommunen inviterer til Sommergøy i Flå.

Dette er et lavterskel aktivitetstilbud som passer for 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! Det blir ulike aktiviteter hver dag, og man velger selv hvor mange, og hvilke 
dager man ønsker å delta. 

TID: Siste uke i sommerferien, i uke 33.
ALDER: Fra 5. klasse (du som starter i 5. kl. høsten 2018) til. 10. klasse.
Det er gratis å delta, og vi serverer lunsj, juice og frukt hver dag. 

Det er levert ut informasjon og påmeldingsskjema til alle i 4. til 10. klasse på Flå skole. Det vil 
bli sendt ut mer informasjon til deltakerne v/foresatte i forkant av aktivitetene. Det er opprettet 
en egen Facebook-side som heter «Sommergøy i Flå». Der vil det også legges ut fortløpende 
informasjon før og under aktivitetsuka.

Søknadsfristen gikk ut 6. juni. Har du spørsmål, eller har du ikke mottatt informasjon og ønsker 
å melde på noen, så ta snarlig kontakt på post@flaa.frivilligsentral.no 
eller tlf. 90 76 70 11. 

Tiltaket er støttet av Bufdir.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sommergøy i Flå 
	

Mandag 13.8. 
	

Tirsdag 14.8. 
	

Onsdag 15.8. 
	

Torsdag 16.8. 
	

Fredag 17.8. 
	

IDRETTSDAG 
 

Kl. 0900 
Oppmøte idrettsplassen 

	

TUR TIL RØDE 
KORS -HYTTA 

 
Kl. 0900 

Oppmøte v/Thonhallen. 
Transport til RK-hytta 

	

SKYTING 
 

Kl. 0900 
Oppmøte v/Thonhallen. 

Transport til skytebanen 
 

	

PLANTEFARGING 
OG SPIKKING 

 
Kl. 0900 

Oppmøte Grønvold  
(like ved skolen) 

 

	

FJELLTUR 
 

Kl. 0900 
Oppmøte v/Thonhallen. 
Transport til et sted på 

fjellet. 
 

	
1130-1200 
Brødmat 
Juice	

	
1200-1230 
Grillpølser 
Juice 

	
1200-1230 
Kokepølser og vafler 
Juice 

	
1130-1200 
Brødmat 
Juice 

	
1200-1300 
Grilling av pølser på bål 
Juice 

 
(Innlagt frukt-pause) 
 
Avsluttes på 
idrettsplassen kl. 1500  
 
Arrangør: Idrettslaget 
og Revmatikerforeningen 
	

 
(Innlagt frukt-pause) 
 
Transport tilbake til 
Thonhallen kl. 1500 
 
Arrangør: Røde Kors 
Hjelpekorps og 4-H 

 
(Innlagt frukt- pause) 
 
Transport tilbake til 
Thonhallen kl. 1500 
 
Arrangør: Skytterlaget 

 
(Innlagt frukt-pause) 
 
Avsluttes på Grønvold 
Kl. 1500  
 
Arrangør: Husflidslaget 

 
(Innlagt frukt-pause) 
 
Transport tilbake til 
Thonhallen ca. kl. 1500. 
 
Arrangør: Turlaget 
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JANSENS FLÅ FOTBALLSKOLE 2018 

Tirsdag 26 – torsdag 28. juni  
PÅ NYE FLÅ STADION 
 
Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole på Flå. Vi gjentar den tidligere suksessen fra de 
foregående årene og arrangere fotballskole på Flå stadion, fra og med tirsdag 26.juni til og med torsdag 28. juni. 
Dette er en fotballskole for deg og alle andre gutter og jenter som liker å spille fotball. Vi skal drive mye med 
teknikktrening, triks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballturnering.  
Alt vil foregå ute på Flå stadion alle dager kl. 0930-1500. 
 
Fotballskolen passer best for 1. – 7.klasse, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere.  
 
Deltagerne må selv ha med mat og vann (til trening). Øvrig drikke ordner TINE. Torsdag tar vi en liten 
avslutning hvor vi stiller med grillmat og drikke, så da kan matpakken reduseres kraftig. 
Målet for fotballskolen er å bli bedre fotballspillere, men også ha det gøy sammen med andre under trygge 
forhold. 

 
Alle deltagere vil få ball og TINE effekter.  

NB!! Vi trekker ut en deltager, som får en HFK-drakt med autografer.   
   

Hovedledere vil være Jan-Eirik ”Jansen” Thorberg og Stian Bråten 
   Øvrige hovedledere vil være fra Hallingdal FK og Geilo IL  
 
PÅMELDING OG PRIS  
Se link for info og påmelding http://www.hallingdalfk.no/blog/post/124685/pamelding-apnet-for-tinejansens-
fotballskoler-i-sommerferien-2018?ispage=true  
 
https://www.superinvite.no/#/invitation/17f98ddf040204eda0af36a108cbdea4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w 
 

 
Kontakttelefon under fotballskolen. Jansen 90 05 32 25. 
 
Vi gleder oss! Vel møtt �      

 

Pris 820 kr pr. person 
Søskenmoderasjon 720 kr for den andre osv.  
De som melder seg på innen 20.mai får fotballskolen for 720 kr og 
620 kr ved søskenmoderasjon. Minimumsantall for gjennomføring 
er 20 stk. 
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              GJEDDEFISKE OG 
              ST.HANSFEIRING 

LØRDAG DEN 23. JUNI 
Sted: HallingEventYr cafe og Handleri, Gulsvik 
Salg av grillmat fra kl 13.00. Fest på kvelden. 

Utstiller: Hvis noen ønsker utstillerplass så ta kontakt på 95838312  
Fiskekonkurranse 

Tid: 12.00 - 17.00 
(innveiing fra kl 16.00) 

       Påmelding fra kl 10.30 

        Båtmotor i 1. premie 

Familieshow Kl 15.00 
I samarbeid med Flå vekst 
inviterer HallingEventYr til 

familieshow med magiker og 
tryllekunstner Daniel Larsen. 

På Cafeen: 
• Aktiviteter/konkurranser:  

          Øksekast, hesteskokasting,             
Quizløype m.m. på dagen 

St.Hans fest og Live Musikk med 
bandet FRY m/bl.a. Magne 
Frydenlund på kvelden. 
Inngang kr 100 frem til kl 23. Etter kl 23.00 kr 
200 

DET SKJER PÅ       
GULSVIK 

I SOMMER OG HØST 
     På HallingEventYr Cafe og 
Handleri (Hallingporten) 

23. Juni  
Gjeddefiske, 
familieshow og  
Fest med FRY 
19. Juli  
Irsk konsert med Andrea Rice og  
irsk mat 
21. Juli  
Aktiviteter og sommerfest m/quiz 
17. August  
SnippSnapp m/quiz. 
Sommeravslutning 
29. September  
Vi gjentar suksessen fra i fjor med heidundrende 
Oktoberfest Med god mat og godt drikke i kjent 
oktoberfeststil. Splitter Pine er partybandet her. 
Følg med på oppslag og facebook for mer informasjon 
fortløpende😊😊 

Flå stadion
Det blir åpning av Flå stadion ons-
dag 13. juni kl 18.00. I tillegg til den 
offisielle åpningen blir det kl 19.30 
seriekamp mellom HFK junior og 
Skiold (Drammen). Før fotballkam-
pen blir det servering av gratis pølser 
og kake til alle. 

Vel møtt.



Deler du brønn 
med naboen? 
Nå skal alle små vannforsynings- 
system registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsynings-
system være registrert hos Mattilsynet. Dette 
gjelder også de som er små, for eksempel en 
brønn som forsyner to hus med drikkevann. 
Mer informasjon, og lenke til registrerings-
skjemaet, finnes på mattilsynet.no. 

Registreringen kan gjøres enkelt  
fra mobiltelefonen
Registreringen er gratis, og Mattilsynet har 
utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til 
formålet. I skjemaet registrerer du vann- 
forsyningssystemets plassering ved å markere 
stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggs-
spørsmål som skal besvares. 

Mange fordeler med å registrere  
vannforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte infor-
masjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har 
oversikt over den geografiske plasseringen 
til de ulike vannforsyningssystemene, kan 
vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. 
En slik oversikt kan for eksempel være uunn- 
værlig når kommunen legger planer for bruken 
av arealene rundt brønnen og brønnområdet. 
Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere 
hensyn til drikkevannskildene på et tidlig  
tidspunkt.  

Drikkevannet skal være trygt 
 – også fra små vannforsyningssystem
I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, 
som satte tydeligere krav til trygt drikkevann 
også fra små vannforsyningssystem. Kravet 
om at alle vannforsyningssystemer skal være 
registrert står i drikkevannsforskriften § 17. 

En presis definisjon av hva et vannforsynings-
system er kan du lese i drikkevannsforskriften 
§ 3, bokstav k. Informasjon til de minste vann-
forsyningssystemene gir nyttig informasjon 
som er spesielt beregnet for små vannforsy-
ningssystem. 

Har du spørsmål til registreringen? 
Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 
22 40 00 00, og spør om å få snakke med din 
lokale avdeling. 

NAV Flå
Holder stengt uke 30.

Ved eventuelt akutt behov ring  
5555 3333, eller henvend deg til  
Flå Servicekontor.

Informasjon fra  
legekontoret
Legekontoret vil være uten lege  
tilstede 27.,28. og 29.juni.
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TOG OG BUSS til og fra Flå  
   

TOG: 
Fra Flå: Ankomst Oslo:

03:47 06:13

16:38 19:05

Fra Oslo: Ankomst Flå:

12:03 14:16

23:25 1:50 (ikke Lørdag)

Fra Flå: Ankomst Bergen:

14:17 18:55

01.51 06:49

Fra Bergen: Ankomst Flå:

11:59 16:37

22:59 03.46

BUSS:
Fra Flå: Ankomst Oslo:

2:50 6:00 (Via Gardermoen)

7:30 9:30

15:45 18:20 (Via Drammen)

18:45 20:50

Fra Oslo: Ankomst Flå: En d e s t a -
sjon:

9:40 11:45 Førde

14:35 17:25 (Via Drammen) Førde

16:30 18:25 Geilo

21:40 0:40 (Via Gardermoen) Førde

SKOLERUTA:
Fra Stavn: Ankomst Hønefoss:

6:28 7:48 (Bytte på Sokna)

Fra 
Hønefoss:

Ankomst Stavn:

15:45 17:04 (Bytte på Sokna)
   
NB! Flå kommune tar forbehold om endringer  
i rutetider. Sjekk nettsidene til busselskapene  
og NSB før reiser.

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/kjøpskost-
nad 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 førstegangs- 
boligetablerer.

Reglementet er tilgjengelig på  
www.flaa.kommune.no 

Oljefyringsanlegg
Tekniske sjefer i Hallingdal oppfordrer innbyg-
gere som har/har hatt oljefyringsanlegg om å 
søke om tilskudd fra Enova i 2018. Tilskudds-
summen blir halvert fra 2019, som er siste året 
før tilskuddet blir helt borte. Fra og med 2020  
er det forbudt å bruke olje til oppvarming av 
husstander.   
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/
fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-
og-tank/

Kommunene skal føre tilsyn med at  tanker 
som ikke lenger er i bruk, er tømt og gravd 
opp. Her finner mer informasjon om reglene: 
http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-
sider/miljodirektoratet/Emner/Oljeholdig-
avlopsvann-og-vaske--og-avfettingsmidler/
Nedgravde-oljetanker--melding-og-kontroll/

Hallingdalskommunene vurderer å innføre 
likelydende lokal forskrift, slik at reglene om å 
grave opp tanker som ikke er i bruk, også gjel-
der for  mindre nedgrave tanker. Begrunnel- 
sen for dette er at et lite utslipp av olje kan 
forurense tusenvis av liter rent vann.

- 21 -- 21 -





- 23 -

Informasjon fra Flå menighet

Info fra Kirkekontoret
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. Servicekontoret er til enhver tid 
informert hvis jeg ikke er tilstede på en onsdag.
Fortsatt noen som vil inngå planteavtaler for i 
år, ta kontakt, så kan vi skal vi gjøre det vi kan 
for å hjelpe dere med dette, men nå fra sommer, 
da vårplanter er på plass. Flå menighet sender 
regning utpå senhøsten for utførte plantetje-
nester. Øyvind Riggenholt er vår gartner. Årlig 
planting koster kr 1200. For å sette ned plante-
kasse kr 1100,- i tillegg første gang. 

Tirsdag 20. mars var årets fasteaksjon. Takk til 
dere alle som gav og som tok godt imot våre 
konfirmanter. Og takk for innsatsen til dere 
konfirmanter.

5. Mai var den store dagen for konfirmantene 
våre. Flå menighet ønsker dere alt godt på fer-
den videre i livet.

Mandag 7. mai var det stor dugnad på kirke-
gården. En stor gjeng møtte opp. Tusen takk 
til dere alle som bidrar til å være med på dug-
nad hvert år. Karin sørger for vaffel i tillegg til 
å være på kirkegården. Per Arne tar godt imot 
våre hjelpende hender, og sørger daglig for at 
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kirkegården holder seg fin, pen og ren. Som 
flere sikkert har fått med seg har vi nå fjernet 
den store bjørka på kirkegården. Noen synes 
det var helt greit, og noe vet jeg også reagerte 
med tristhet. Dette har vært tema i mange år, 
og treet krevde for mye av kirkegårdsgrunnen,  
pluss at den også begynte å bli gammel og 
dårlig. Menighetsrådet i dialog med staben tok 
beslutningen, og arbeidet ble utført av Ole Henrik 
Bråten, Per Arne Martinsen, Øyvind Riggenholt 
og Kjell Tollefsen. Det skal nå lages nytt gjerde, 
og det kommer også til å bli plantet nye. 

Gjennom vinteren har vi fortsatt arbeidet med 
brannsikring av kirken. Alle rørovnene er nå 
jorda, vi har fått opp brannslange i sakrestiet, 
og pålagte merkinger har blitt utført. Takk 
til Rørservice for god hjelp med å montere 

brannslange og til Krøderen Elektro som har 
tatt jobben med å krype rundt under kirken 
for å sikre ovnene våre. Hadding Elektro har 
tidligere jobbet med sikring av lamper og nye 
kabler ute til lyskastere. Supert å ha gode lokale 
håndverkere i bygda.

Søndag 26. august blir det messe med 50-års 
konfirmantene våre. Er det noen som vet at dere 
er 50-års konfirmanter og som har lyst til å være 
med å samle gjengen, så er det veldig bra om 
dere tar kontakt med kirkekontoret. Det bruker 
alltid å være en samling etter kirken. Denne 
samlingen er det konfirmantene selv som 
står for. Derfor er det viktig at et par stykker 
tar ansvar for dette. Kirkekontoret er behjelpe-
lig med å lage navnelisten med alle som ble  
konfirmert for 50 år siden.
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Husk: «Det er bare en ting som øker når man 
deler det med andre, og det er kjærligheten»

Ønsker dere alle en riktig god Sommer. Ta vare 
på hver dag og hverandre. Nyt dagen og livet og 
send noen tanker til de du er glad i også til de 
som ikke er her lenger. Sett pris på gode minner 
og husk på de gode stunder.

Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor

Kirkeverge, Martha Kristin Gaptjern

Kirkeverge, daglig leder:  

Martha Kristin Gaptjern, 

Tlf: 91134327 

Kirkekontoret: 32053600/

direkte 32053649

Mail: flaakirke@flaa.

kommune.no  eller 

martha.gaptjern@flaa.

kommune.no

Stabsinfo:

Sokneprest Flå (som nå 

også innehar sokneprest-

ansvar på Nes)

Janne M. Sukka,  

Tlf: 45861038

Kontoret: 32053600/

direkte 32053645

Organist/konfirmant-

medarbeider/trosopp-

lærer:

Marianne Gandrud  

Skinnes, Tlf91796377  

Kontoret: 32053600/

direkte 32053644

mail: marianne.gandrud.

skinnes@flaa.kommune.no

Kirketjener/klokker

Karin Reiersgård,  

tlf. 97173436

Kirkegårdsarbeider:

Per Arne Martinsen  

tlf: 95937961

Mail: perarne.martinsen 

@gmail.com

Planting Flå Kirkegård:

Øyvind Riggenholt
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Syndere i sommersol
Sommerbrev til menighetsbladene 
fra biskop Per Arne Dahl.

For noen tiår siden ble kirkens trang til å for-
arge seg over sanselighet, lyst og glede med 
rette ironisert over av Dagbladets Hammar-
lund. Han tegnet mesterlig et ektepar på et 
bedehustak på Sørlandet som kunne skimte 
nakne kropper i det fjerne. Foranledningen 
var kristenfolkets reaksjon på at en nudist- 
badestrand kom for nær bedehusets eien-
dom. Replikken på taket var tatt på kornet. 
Kona grep etter mannens 
kikkert og repliserte: 
«Konrad, nå er det min 
tur til å forarges!» Ja, 
forarget har man vært, 
ikke bare på Sørlandet, 
men rett som det er i hele 
landet.

Vi lot syndsbegrepet 
bli altfor mye preget av 
menneskelig angst og 
menneskers behov for 
å fordømme og kontrol-
lere andre. Syndelistene 
var nok velmente, men 
påførte altfor mange 
kvinner og menn falsk 
skyldfølelse og et forkrø-
plet liv. Sorry!

Vi har tatt grundig selv-
kritikk fordi vi var mer 
opptatt av syndsbekjennelse enn av tilgivelse. 
Vi var mer fiksert på det som kunne ødelegge 
livet enn det som kunne muliggjøre liv. Der-
for har det i kirken de siste tiårene vært en 
positiv anerkjennelse av menneskelig livsut-
foldelse som tidligere ble mistenkeliggjort. Vi 
har også hatt en stille nattverdvekkelse i vår 

kirke hvor det etter hvert begynner å gå opp 
for folk at presten ikke sier: «Kom alle dere 
som er verdige, men kom, for alt er ferdig». 
Hva er kirken hvis den ikke tilbyr tilgivelse 
for syndere og oppreisning for alle som går 
på en smell? 

Poenget med dette sommerbrevet er at 
kirkens svar på synd ikke er forargelse eller 
fortielse, men oppgjør og tilgivelse. Da kong 
David hadde brutt inn i et annet forhold og 
hatt sex med Batseba var han fristet både til 
taushet, bagatellisering og forargelse. Han 
skriver selv om denne tiden: «Så lenge jeg 
tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. 

Min livskraft tørket bort 
som en eng i sommerhe-
ten» (Salme 32). Endelig 
forsto han poenget. Våre 
synder blir ikke borte om 
vi bortforklarer, tier eller 
forarges. Det er vi som 
blir borte. Vår glede, vår 
fred og vår gode samvit-
tighet forsvinner hvis ikke 
vi går inn i oppgjør og ut 
med tilgivelse. 

I dette sommerbrevet 
peker jeg på Gud som har 
vist oss tilgivelsens vei 
og latt oss oppdage hvor 
uendelig verdifullt det er 
å leve med god samvit-
tighet. Fred i sjela med 
en god samvittighet må 
være en av verdens beste 
bevarte hemmeligheter. 

Verd å takke for og verd å akte høyt. Det er en 
sammenheng mellom vår fortid og vår frem-
tid. Den som opplever fortiden som skyld 
møter ofte fremtiden med angst. Den som 
erfarer fortiden som tilgitt, møter fremtiden 
som håp. Denne dype sammenheng i livet 
må vi hjelpe hverandre å fastholde.
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Gleder du deg til  
helga sier du? 
Eller til ferie og fridager? Til at alt 
skal bli få fantastisk og flott. 

I skrivende stund er vi midt inne i en mai 
full av røde dager og fri. Samtidig går ukene 
fort til ferietid. Forventningene bygges opp 
til festlige dager og til alt man skal gjøre 
når det ikke er hverdag. Og vi er ganske 
så gode til å bygge opp om dette gjennom 
blant annet sosiale media, og gjennom 
samtalene våre med venner og naboer. 
Men er det det som skaper det gode liv? 
Sånn egentlig? 

Tenk om vi like gjerne kunne glede oss over 
livet en helt vanlig hverdag! Kjenne at det er 
nå, her og nå i denne vanlige tirsdagen, at 
vi lever og er til. Sette pris på hverdagslivet 
– det er tross alt hverdager det er flest av. 
Være tilfreds med det som er godt nok – og 
at godt nok er bra!

Kanskje er det også sånn at om vi ikke bare 
higer etter det som skal komme, og skrur 
opp forventningene til at alt skal bli fan-
tastisk bare det er fest og helg, så vil både 
hverdag og fest bli gode dager å leve? Fordi 
vi tillater oss å leve der vi er, til enhver tid 
Jeg håper vi kan hjelpe hverandre til å se 
hverdagsøyeblikkene og til å leve her og 
nå- kanskje til og med kjenne en glede over 
hverdagen. Og så tror jo jeg at det er spent 
ut en himmel over våre hverdager også, og 
for å sitere Salomos ordspråk 17;22: Glede 
i hjertet gir god helse, mismot tærer på 
marg og bein.  

God sommer fra presten.

Janne M. Sukka
sokneprest

I dette sommerbrevet vil jeg også takke 
dere alle rundt i menighetene i Vestfold 
og Buskerud som jeg har fått møte i disse 
fire årene som biskop i Tunsberg. Avgjø-
relsen om å runde av og gi stafettpinnen 
videre ved fylte 68 kjennes riktig. Og ordet 
pensjonist finnes heldigvis ikke i Bibelen. 
Jeg vil fortsette med å formidle verdens 
beste budskap. Det er mulig å ha fred i 
sjela med en god samvittighet. Jesus døde 
for våre synder og tilbyr sjelefred til alle 
som tar imot. Sånn sett er vi alle syndere 
i sommersol. Og enda bedre: Vi kan bli 
tilgitte syndere i sommersol.
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Generell  
informasjon  
om gravferd

Hentet fra kirken.no

Tenkte vi ville dele litt informasjon om grav-
ferd. Døden og gravferd er ikke et tema man 
ønsker så innmari å prate så mye om. Og det 
er et tungt og vanskelig tema. Men det er også 
et viktig tema. Tenk så godt å kunne vite hva 
andre ønsker, og tenk så godt å vite at andre 
vet hva du ønsker. Hvis du ønsker å dele infor-
masjon, så er det også viktig at den som tar 
imot, faktisk tar imot den informasjonen som 
kommer. Det er mye å tenke på, og det handler 
også om videre rettigheter. Her er noen ting 
man bør tenke på:

Gravferdsloven sier at det kun er én person 
som kan være ansvarlig for gravferden. Denne 
personen tar en rekke avgjørelser i forbindelse 
med gravferden:

• Om avdøde skal kremeres eller om det skal  
 være jordbegravelse
• I hvilken kommune, gravplass og grav som  
 avdøde skal gravlegges
• Hvilken seremoni og seremonisted som skal  
 benyttes ved gravferden

Den som er ansvarlig for gravferden vil  
normalt også kunne være ansvarlig for graven 
etter gravlegging. Dette ansvaret kan ivaretas 
av andre dersom det er ønske om det. Den 
som er ansvarlig for gravferden vil ofte legge 
vekt på avdødes ønsker, men det er ingen 
lovmessig plikt til dette.

Dersom det ikke foreligger erklæring fra 
avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rek-
kefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, 

barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, 
søsken, søskens barn og foreldres søsken. 
Etterlatte kan gi avkall på retten til å sørge for 
gravferden. Retten går da videre til den neste i 
rekken. Ved uenighet om hvem som har rett til 
å sørge for gravferden, kan saken avgjøres av 
kommunen der avdøde bodde. Dette kan skje 
der f.eks. flere søsken som var barn av avdøde 
ikke er enige om hvem som skal ha ansvaret. 
Denne avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som har fylt 18 år, kan i en skriftlig erklæ-
ring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge 
for gravferden. Erklæringen skal være under-
skrevet og datert. Alle over 18 år kan utpekes til 
å sørge for gravferden, men man kan gi avkall 
på sin rett.

Samboende rett til å sørge for gravferden kan 
likestilles med ektefeller hvis man på tids-
punktet for dødsfallet var i ekteskapslignende 
eller partnerskapslignende samboerforhold. 
Kulturdepartementet har pekt på følgende 
momenter som skal vektlegges i vurderingen 
av om samboende skal likestilles med ekte-
feller; Om de har felles barn, er registrert på 
samme adresse i folkeregisteret, varigheten 
av samboerforholdet, hvorvidt det har vært 
brudd i samlivet og om de samboende har 
opprettet testament som tilgodeser den andre.
Dersom ingen sørger for gravferd, skal den 
besørges av kommunen. Kommunen får da alt 
ansvaret som ellers ligger til den av etterlatte 
som er ansvarlig for gravferden. 

FRI GRAV OG FESTE AV GRAV  
(GRAVLEIE)
Alle som gravlegges i sin hjemkommune har 
rett til å få en såkalt fri (gratis) grav. Denne ret-
ten til gjelder i 20 år etter gravlegging. Etter 20 
år kan den lokale gravferdsmyndigheten ta leie 
for gravsted dersom den ansvarlige for graven 
(kalles ofte fester av graven) ønsker å beholde 
det. Denne leien kalles festeavgift. Det inngås 
festeavtale for f.eks. 5 eller 10 år av gangen.
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Mange kommuner tillater gravlegging av 
personer som ikke er bosatt i kommunen. 
Det kreves da som regel dekning for kostna-
dene ved gravferden, og det er anledning til 
å ta festeavgift fra første år etter gravlegging. 
Overføring av festeavtale fra en person til 
en annen kan kun foregå etter samtykke fra 
gravplassmyndigheten. Hvis fester dør, skal 
dødsboet gi skriftlig melding om hvem fes-
tet ønskes overført til. Ved uenighet treffer 
kommunen avgjørelse. Festeren har rett til å 
bestemme hvem som skal gravlegges i graven.
Det kan ofte være mulig å feste en grav ved 
siden av en grav som tas i bruk for gravlegging. 
På denne måten kan en sette av en grav som 
senere kan tas i bruk av ektefelle eller andre 
med tilknytning til den gravlagte.

GRAVMINNE
Gravminne er markering av et gravsted. Det er 
vanlig avdødes navn med fødsels- og dødsdato 
er skrevet på gravminnet.

Den som er ansvarlig for graven avgjør om det 
skal settes opp gravminne, og hva slags grav-
minne som settes opp. Gravferdsloven med 
forskrifter stiller krav til gravminner når det 
størrelse og utforming. I tillegg stilles det krav 
til fundament skal godkjennes av gravplass- 
myndigheten.

Den som er ansvarlig for graven plikter å holde 
graven i hevd. Dette innebærer at  gravminnet 
ikke forfaller, er til sjenanse eller er til fare for 
dem som ferdes på gravplassen. Gravminnet 
kan påføres flere navn, og det kan også gjen-
brukes på andre graver hvis graven det står på 
blir slettet. Opprinnelig tekst blir da fjernet. 

SLETTING AV GRAV
Dersom det ikke inngås festeavtale eller  
festeavtalen ikke fornyes, er det anledning til å 
slette graven etter utløpet av fredningstiden/
festetiden. Gravferdsmyndigheten kan da gjen-
bruke graven for gravlegging av andre. Den 
som er ansvarlig for graven, eier selv gravmin-
net, og skal selv fjerne gravminnet hvis de ikke 
lenger ønsker å feste graven.

Gravferdsmyndigheten skal sørge for at den 
som er ansvarlig for graven (fester) gis skrift-
lig melding i god tid før frednings-/festetid er 
utløpt. Dersom det ikke lykkes å få tak i rette 
vedkommende, vil det ofte blir plassert en 
varselpinne eller varselskort på graven.

For å unngå misforståelser når det gjelder feste-
avtaler for en grav, er det viktig at gravplass- 
myndigheten i kommunen får melding om 
adresse- og navnendringer for den som er 
ansvarlig for graven (fester). I Flå er gravplass- 
myndigheten Flå Sokn.
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Konfirmasjon i Flå 5. mai
Lørdag 5. mai var det konfirmasjon i Flå kirke.

Nina Røkkum og Nina Brå-
ten sto for flott solosang til 
inn- og utgang, og Celine 
Espeland Roa sang seg inn 
i hjertet til menigheten på 

sin egen konfirmasjonsdag. 
Dette sammen med sokne-
prest Janne Merete Sukka 
skapte en fin ramme på 
gudstjenesten.

Tusen takk til alle som bidro 
til en flott stund i kirken.

1. rekke fra venstre: Silje Stavn, Celine Espeland Roa, Kaylen Martinsen
2. rekke fra venstre: Maria Hyldmo, Christopher Robin Sævre, Ida Moen Frisenberg

3. rekke fra venstre: David Stenerud, Marcus Schulz, Omund Lysne Kolsrud, John William Whiting
Prest: Janne Merete Sukka. Fotograf: Marit Skredegård.
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Undervisningen består av:

UNDERVISNINGSTIMER  
Disse holdes rett etter skoletid tirsdager 
(med forbehold om endringer da Marianne 
skal studere fra høsten av) på Veksthuset. 
Egen oversikt med datoer for når vi møtes 
kommer til høsten.  (Undervisning og opp-
legg i helger er obligatorisk, og tilstedeværel-
sen må være på minimum 80 %)

GUDSTJENESTER                    
Konfirmantene skal i løpet av året ha fått med 
seg 9 gudstjenester. Noen av disse er en del 
av konfirmantopplegget. Utover disse velger 
konfirmantene selv hvilke gudstjenester de 
går til. 

GUDSTJENESTENE ER: 
* Presentasjonsgudstjeneste 23.9 
* Lysmesse 2.12
* Gudstjeneste på leir
* Samtalegudstjeneste (Dato ennå ikke satt)
* Konfirmasjonsgudstjeneste Lørdag 4.5 
* To gudstjenester som de velger selv
* To ministranttjenester

Under gudstjenestene fyller konfirmantene 
ut et skjema hvor de reflekterer litt over sin 
opplevelse av gudstjenesten. 

MINISTRANT                                                                    
Konfirmantene er såkalt ministrant på to 

gudstjenester i løpet av året, en før jul og 
en etter. Ved denne gudstjenesten hjelper 
konfirmanten til med gjennomføringen av 
gudstjenesten. Oppgavene kan være tekst-
lesning, bistand ved dåp, lystenning, samle 
inn kollekten, m.m. 

En av ministranttjenestene kan også være 
å hjelpe til med trosopplæringstiltak, for 
eksempel lage mat på FLÅKK, arrangere 
leik/sang/dans osv. Dette blir konfirmant og 
trosopplærer enige om underveis.

HELMAX
En helaften for ungdom i hele Hallingdal på 
Gol Bedehus med taco, kake og is, lek, under-
holdning og diverse aktiviteter. (En lørdag i 
oktober, dato ennå ikke satt)

WEEKEND
Weekend for konfirmantene i Flå og Nes 
blir mest sannsynlig på KRIK høyfjellsenter i 
Hemsedal. Mye undervisning foregår denne 
helgen (dato ikke satt)

KONFIRMANTFESTIVAL  
(tidligere Nattcup) 
Konfirmantene deltar sammen med de andre 
konfirmantene i Hallingdal på festival, anta-
gelig en lørdag i begynnelsen av februar. 
Her møtes årets konfirmanter til innebandy-
turnering, sosialt samvær, gudstjeneste, og 
solidaritetstivoli. 

Informasjon til konfirmanter med foresatte 
2018/2019 (med forbehold om små endringer)
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KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Konfirmantene deltar i Kirkens nødhjelps 
fasteaksjon og samler inn penger ved dør til 
dør aksjon uka før påske. (Landsomfattende) 

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

REGISTRERING:
VIKTIG:
Gå inn på www.flaakirke.no («Påmelding til 
konfirmasjon 2018/2019») og registrer deg 
som konfirmant nå i vår/sommer, og du vil 
bli kontaktet til høsten for å få mer info om 
konfirmasjonstiden.

BLI MEDLEM AV  
FACEBOOK-SIDEN VÅR:
(Lukket gruppe kun for konfirmanter og foreldre). 

Søk opp «Konfirmanter Flå 2019» og be 
om medlemskap. På denne siden blir det 
utvekslet mye info fra vi starter opp og hele 
konfirmasjonstiden, og det er en flott arena 
å kommunisere med alle på.

Medlemskapet må godkjennes av adminis-
trator, og gjelder kun konfirmant og foreldre.
PS: Viktig at foreldre også er med i denne 
gruppen.

Vi gleder oss til å møte dere til høsten.

Mvh
Janne Merete Sukka, sokneprest

Marianne Gandrud Skinnes, konfirmant-
medarbeider, trosopplærer og organist

KONFIRMASJONSDATOER  
2019 OG 2020

Etter søknad fra menighetsrådet til 
biskop, er følgende lørdager innvil-
get til konfirmasjonsgudstjenesten:

2019: Lørdag 4. mai
2020: Lørdag 2. mai

Godt resultat på 
Fasteaksjonen!

Innsamlingen totalt i år kom på 
16565,- Dette kommer godt med 
i Kirkens Nødhjelps arbeid med 
å blant annet å skaffe vann til 
de som trenger det mest. Mer 
info og statistikk kan hentes ut 
på www.fasteaksjonen.no. Tusen 
takk til konfirmanter, foreldre og 
menighetsråd som satte av tid til 
å hjelpe til, og takk til alle som 
bidro med pengegave.
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Info fra trosopplæringen

Trosopplæring  
i sauefjøset!
I mai ble de som fyller 7 år i 2018 
invitert til gårdsbesøk hos Laila 
Sævre. 6 spente førsteklassinger 
møtte opp, og vi fikk noen fine 
timer i fjøset. 

Det ble både kos og mating av nyfødte lam, 
og vi var så heldige at et lam kom til verden 
mens vi var der. Vi leste om sauen som ble 
borte, og koste oss med frukt, kjeks og saft.
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Dåpsskole
Halvparten av de døpte født i 2012 
hadde i mars undretur i kirka, ble 
kjent med nattverd, lærte om dåp 
og hadde bamsedåp. En spen-
nende og livlig ettermiddag. De 
i samme kull som kom til messe 
samme uke, fikk flotte gaver fra 
menigheten.
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FLÅKK-klubben
I mars lærte vi om misjonsprosjektet vårt 
i Etiopia siden Det norske misjonsselskap 
avd. Hallingdal skulle komme til Flå for å ha 
årsmøte og delta i gudstjenesten. Vi snakket 
om at det er nok vann og mat til alle i verden, 
men at det er urettferdig fordelt. Dette fikk 
ungene prøve selv da ETT barn fikk være 
I-land og kose seg med brus, sjokolade og 
potetgull, mens de seks andre (U-land) måtte 
sitte på gulvet og dele popcorn og drikke 

«møkkete» vann. Det ble noen reaksjoner ja! 
Men som de fant ut: I-land kan jo bare dele 
med U-land. Så alle endte opp med rettferdig 
kvote tilslutt.

I april hørte vi om blinde Bartimeus som fikk 
synet tilbake. Vi prøvde oss som blinde, og 
måtte da skjerpe de andre sansene våre gjen-
nom å føle, lytte, lukte og smake. Også tittet 
vi på en film om gutten Remi som er blind, 
men som gjør akkurat som andre barn. En 
morsom ettermiddag med mange praktiske 
øvelser.
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Ellers fra høsten av:
• Flåkk-klubben for barn 3-10 år starter opp 
igjen etter høstferien. Viktig: Lik Facebook-
siden vår «Trosopplæringen i Flå» for å alltid 
være oppdatert på hva og hvor ting skjer. Det 
henges også opp oppslag.

• Babysang vil også bli annonsert på Face-
book-siden vår, via oppslag og via helsesta-
sjonen og Frivilligsentralen. Følg med utover 
høsten.

• Som vanlig vil årets 4-åringer bli invitert 
til fireårs-samling i september, og mulighet 
for utdeling av NY 4-årsbok på egen gudstje-
neste.

Spørsmål rundt trosopplæring?
Kontakt Marianne Gandrud Skinnes, 
91796377, marianne.gandrud.skinnes@flaa.
kommune.no

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

Tårnagent

Dette er et tiltak som i år er for 2., 
3. og 4. trinn. Som Tårnagenter 
får barna løse oppdrag og myste-
rier og utforske kirken, klokkene 
og kirketårnet. Tårnagentdatoen 
er tirsdag 5.juni. I tillegg blir det 
egen Tårnagentgudstjeneste søn-
dag samme uke. Omtale kommer 
i neste nummer.
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Gudstjenester i Flå 2018

Søndag 27. mai (Treenighetssøndag)
Kl. 17:00 Flåheimen
Prest:  Prost Vigdis Moen Storhaug

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 29. juli  (OBS, nytt tidspunkt.  
Var opprinnelig 22/7)
Kl. 19:00 Musikkandakt Flå kirke
Prest:  Janne. M. Sukka
Musikk: Audun Haugeplass

Søndag 12. august (12. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:  Janne M. Sukka

Søndag 26. august (Vingårdssøndag) 
50 ÅRS KONFIRMANTER
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:  Bente H. Nyseth

Søndag 9. september  
(16. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke 

Søndag 23. september  
(18. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke

Døpte
Karina Aavestrud
Kaylen Martinsen
Med ønske om alt godt i livet!

Døde
Mars
Gjertrud Lien
April
Margit Johansen
Inga Helene Solbakken
Mai
Kristine Trøstheim

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

Bryllup
Mars
Lena Tollefsen Gaptjern og  
Hendrik Johannes Maliepaard
Malgorzata (Margrete) Kubaty og  
Knut Aavestrud

Ønsker dere til lykke, og alt godt for 
fremtiden!

Vi går i kirken
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Bryllup Malgorzata (Margrete) Kubaty og Knut Aavestrud 
Dåp Karina Aavestrud

Lena Tollefsen Gaptjern og  
Hendrik Johannes (Henjo) Maliepaard  

(privat foto)
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune


