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Næringsutvikling

du en god ide og et ønske om å
starte egen virksomhet kan det
være lurt å ta kontakt med Flå
kommune ved undertegnede eller
med Kristian Akervold i Flå Vekst.

De senere årene har kommunestyret i Flå behandlet mange
saker vedrørende støtte til
etablering av ny næringsvirksomhet. Det har vært mange
En nyetablering som starter i skrietableringer av mindre håndvende stund er Cafe og restaurant
verksbedrifter, noe innenfor
Rumi. Restauranten åpner i nyopbygg og anlegg og noe innenfor
pussede lokaler i «gamlebanken»
servicetilbud. Flå kommune gir
mellom Flå kirke og Esso. Driverne
et lite men viktig økonomisk
av restauranten er kjent for mange
bidrag til slike etableringer. I
etter flere tiårs drift av restaurant i
tillegg kan kommunen gi råd
Hønefoss. Nå starter de i Flå senog veiledning i forhold til opptrum. I tilknytning til restauranten
starten. Mange har god nytte av
ODD-EGIL STAVN
åpnes også et teppegalleri. Dette
et møte med etablerersenteret,
Rådmann
blir spennende og helt klart verdt
et samarbeid kommunene i Halet besøk.
lingdal har i forhold til rådgivning
ved nyetableringer. Etablerersenteret er også en
Med ønske om en riktig god påske
god støtte i forhold til eventuelle søknadsprosesser inn mot Innovasjon Norge og andre mulige
Odd Egil Stavn – Rådmann
støtteordninger. Flå Vekst ved Kristian Akervold
er ofte involvert i etableringssaker og Pan Innovasjon er etablert i Flå en dag i uken for å hjelpe
grundere i Flå og Hallingdal. Hallingdal næringshage er også en part i rådgivningsapparatet. Har
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Austvold Bru
I desember 2018 vedtok Buskerud fylkeskommune å bruke 60
millioner kroner på ny Austvold
bru. Dette er viktig både for
Stavn, Flå og Hallingdal. Etter
at brua ble stengt i 2014, var
det en kamp for å få ny bru inn
i budsjettet. Brua ble regulert
og prosjektert, men redusert
utbytte fra Vardar (Fylkeskommunens kraftselskap), førte
til at prosjektet forsvant ut av
budsjettet i 2016.

TOR EGIL BUØEN
Ordfører

I fjor høst hadde selv jeg nesten gitt opp håpet om ny bru.
Da fremmet Iselin Haugo nytt
forslag om bygging av Austvold
bru. Uten dette initiativet fra
Iselin hadde det neppe vært
mulig å få ny fokus på denne
saken. Forslaget ble den gangen nedstemt, men med god
hjelp fra fylkesvaraordfører
Olav Skinnes, er det nå tverrpolitisk enighet om bygging.

Jeg vil derfor på vegne av innbyggerne i Buskeruds minste
kommune få rette en stor takk
til fylkesordfører Roger Ryberg og Fylkestinget.
Dere har i denne saken tatt samfunnsansvar
og vist at dere tenker helhet.

Det ble en lang og kronglete
prosess for å få løfta brua inn
igjen. Vi lykkes ikke med å få prosjektet inn
i fylkeskommunens handlingsprogram for
samferdsel selv om Hallingtinget i sin uttalelse
hadde Austvold bru som eneste prioriterte tiltak. Innspillet fra Hallingdal har derimot vært
helt avgjørende for å få brua inn på budsjettet igjen. Derfor en stor takk til Hallingdalskommunene som i denne saken har prioritert
bort sine egne lokale prosjekt. Dette er et nytt
eksempel på hvor viktig det er å stå sammen
om gode lokale tiltak for å få gjennomslag
regionalt og sentralt.

Fylkeskommunen har nå gitt Statens Vegvesen beskjed om å starte byggeprosessen. Det
blir spennende å se hvilke anbud som kommer inn. Er prisen i nærheten av 60 millioner
kroner, er saken grei, men er det store avvik i
forhold til kostnadsoverslaget, er jeg redd vi
har en jobb å gjøre i forhold til å skaffe mer
penger. Med bakgrunn i den lille usikkerheten
venter jeg med å sprette champagnen til gravemaskinene kommer, men den dagen er dere
hjertelig velkommen alle sammen

I dag er dagen for å takke. Først og fremst
Ole Johnny Stavn som var den som kjempet
brua inn på budsjettet i første runde, og som
sammen med Kjell Ålien og Anne Sandum
sørget for at det nesten holdt helt til mål.

Tor Egil Buøen, ordfører
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Kommunestyrevalget 2019
Listeforslag
Alle partier/grupper som stiller til
valg må levere valgliste og vedlegg til
listeforslag.

Offisiell åpning
av nyrenovert Flå skole

Frist for innlevering av listeforslag er kl. 12.00
mandag 1. april 2019, jfr. Valgloven § 6-1,
1.ledd.
Fristen er absolutt. Listeforslag må være levert
til valgstyret innen fristen.

Partiet/grupper som ikke er registrert i
partiregisteret må i tillegg levere liste med
underskrifter tilsvarende 2 % av antall stemmeberettigede ved forrige kommunestyrevalg.
Det er valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget
2019.

FLÅ SKOLE - KULTURSALEN (GYMSALEN) TORSDAG 7. MARS KL. 18:00
• Offisiell åpning ved ordfører.
• Prosjektleder Kjell Erik Østdahl viser bilder av gammelt og nytt bygg.
• Det vil bli anledning til å gå gjennom det renoverte bygget for alle som møter opp.
• Om renovert skytebane er klar, kan det bli anledning til å prøve denne.
• Servering av kake i kultursalen.
• 10. trinn vil selge kaffe og pølser i tillegg til vafler. Inntektene fra dette vil gå
til Polentur.

Det vil bli sendt ut brev vedrørende listeforslag
til alle partier i Flå. Informasjon vil også bli lagt
ut på www.flaa.kommune.no

Med vennlig hilsen
Flå skole v/Nils Røkkum, Rektor/skolesjef

Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende
Flå kommune gir tilskudd til ungdom som ønsker å kjøpe/bygge bolig
i Flå kommune. Tilskuddet er 5 % av byggekostnad/kjøpskostnad maksimalt
100 000 kr pr. bolig. Tilskuddet blir gitt til førstegangsetablerere til og med
det kalenderåret søkeren fyller 35 år. I tilfelle hvor et par går til anskaffelse av
bolig, er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangs- boligetablerer.
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Foto: Unsplash

Reglementet er tilgjengelig på www.flaa.kommune.no

Tilkallingsvikarer – Flå skole
Flå skole har behov for flere tilkallingsvikarer, både
assistenter, fagarbeidere og lærere.
Vennligst ta kontakt pr. mail Flaa.skole@flaa.kommune.
no eller ring 32053635 om du er interessert.
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Etablering av «Frivillighetens hus»
Flå Frivilligsentral og lag/foreninger i Flå har
lenge ønsket seg egne lokaler, et «Frivillighetens hus». Et samlingsted for alle som driver
med frivillig arbeid i Flå kommune. Et sted
hvor man kan møtes og ha aktiviteter, holde
kurs og andre arrangement som er til glede
for alle. Et slikt sted vil være med å øke tilhørigheten og samholdet i bygda.

her er det både kjøkken, toalett, møterom og
kultursal som kan disponeres. Flå Frivilligsentral kommer til å benytte lokalene på dagtid
følgende dager: mandag - tirsdag - onsdag.
Lokalene vil være mulig å disponere for lag og
foreninger alle kvelder og helger. Flå skole disponerer møterom torsdag og fredag på dagtid.
Mer praktisk info og bruk av disse lokalene vil
bli sendt ut til alle ledere i lag og foreninger
så fort alt er klart.

Flå kommune har nå sagt at frivilligheten skal
få lov til å disponere kulturavdelingen på Flå
skole som «Frivilligheten hus». Dette er lokalene som er ved inngangen til gamle gymsalen,

LURER DU PÅ HVA SOM SKJER PÅ FRIVILLIGSENTRALEN
OG BLANT LAG OG FORENINGER I FLÅ?

Bytte- og bruktmarked
I januar arrangerte vi bytte- og bruktmarked i
gymsalen på Flå skole. Dette er noe vi ønsker
å arrangere 2 ganger i året. Neste bytte- og
bruktmarked blir til våren og så blir det et
til høsten, før vintersesongen. Følg med på
Facebook-siden eller på hjemmesiden til Flå

Frivilligsentral for mer info om når dette blir.
Her kan man både selge, kjøpe og bytte til
seg klær og sportsutstyr. Morsomt, billig og
miljøvennlig!
Vi håper at enda flere blir med neste gang!

Flå frivilligsentral har fått ny hjemmeside: www.flaa.frivilligsentral.no Her kan du
få en samlet oversikt over alle aktivitetene som foregår blant frivilligheten i Flå. For
tiden er det ikke så mye som er lagt inn, men vi har som mål at denne siden skal gi
en oversikt over alle aktiviteter som arrangeres av frivillige i bygda. Har du en aktivitet
som arrangeres så meld ifra til frivilligsentralen, så legger vi det inn her og deler
aktiviteten på Flå Frivilligsentral sin Facebook-side, slik at flest mulig får vite om det.
Her kan man også melde seg som frivillig.
Andrine Markegård – Daglig leder Flå Frivilligsentral
Mobil: 41 60 55 78 epost: andrine.lillebo.markegaard@flaa.kommune.no
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Slalomkurs på Høgevarde
Den 9. og 10. februar arrangerte vi i samarbeid med Høgevarde Fjellpark slalomkurs for
alle barn fra 3. – 10. klasse på Flå skole. Det
var 20 deltagere på lørdag og 25 på søndag!
Høgevarde sponset heiskort og slalomkurset
var gratis. Alle som deltok gjorde store fremskritt og det var utrolig god stemning blant
ungene. Tydelig at dette var både morsomt og
sosialt samtidig som de var ivrige på å lære.
Mange fikk en a-ha opplevelse etter mye øving

og diverse kramper under fotblad og i legger.
Det var fine røde roser i kinna på alle. Vi håper
å få til en slalomaktivitet til på Høgevarde i
løpet av vinteren.
Tusen takk for kjempefine dager – det er
givende å se når barn føler mestringsglede og
er ivrige på å lære! Og takk til Høgevarde som
åpner skibakken for Fløværingene.
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Siste nytt fra IL Flåværingen
Er du medlem?

Hvorfor være medlem
i IL Flåværingen?

IL Flåværingen har nå sendt ut faktura på medlemskontingent for 2019 via et system som
heter Klubb Admin. Klubb Admin er kort fortalt
idrettens løsning for medlemsadministrasjon
og det er integrert med Min idrett. Dette betyr
at dere som medlemmer av IL Flåværingen bør
ha en bruker på Min idrett. Her kan man opprette en bruker på Min idrett: https://mi.nif.no/

Idrettslaget drives av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp
uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen
bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange
oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant
annet vaske drakter, rydding i klubbhuset,
kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette
frivillige arbeidet som kommer idrettslaget
og medlemmene til gode, kalles «dugnad».
Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser
og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din
innsats blir satt stor pris på! Alle barn som
er medlemmer av IL Flåværingen er forsikret
gjennom Norges Idrettsforbund frem til den
datoen de fyller 13 år. Man kan ikke delta
på fotball, håndball, ski, friidrett eller andre
aktiviteter som er i regi av IL Flåværingen
dersom man ikke betaler medlemskontingent
for 2019.

De som ikke har anledning til å opprette bruker
på Min idrett får faktura på e-post eller brev,
men vi håper at denne gruppen er forbeholdt
pensjonister/støttemedlemmer.
Brukerstøtte og hjelp for Min idrett:
• Telefon 03615
• minidrett@idrettsforbundet.no
Brukerveiledning Min idrett:
https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#...
NB! Dersom du ikke har mottatt faktura fra
Flåværingen i februar 2019, betyr det at du eller
ditt/dine barn ikke er registrert som medlem i IL
Flåværingen. Meld deg inn via Min idrett. Lag en
brukerprofil, søk opp IL Flåværingen og eventuelt
undergruppe. Huk av for alle idretter du er med
i. Du vil få e-post med faktura for betaling online
direkte i Min idrett i løpet av noen dager.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å melde
deg inn/ut av IL Flåværingen uten å opprette
bruker på Min idrett - send mail til andrine.
lillebo.markegaard@flaa.kommune.no
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Bra aktivitet i Skigruppa!
Visste du at det er Skigruppa i Flå som sørger for at det hele tiden er kjørt opp spor i
lysløypa? Dette er noe alle innbyggere i Flå
har glede av. I år har løypelaget i Skigruppa
lagt ned mange timer av sin fritid for å holde
løypene i tipp topp stand. Takk til Morten

Gaptjern, Trond Gunnerud, Eivind Endrerud
og Kenneth Helgerud som virkelig har sørget
for flotte skispor.
I vinter har det vært mange ivrige barn på
skikarusell som arrangeres hver onsdag klokken 18.00. Skigruppa sørger for at barna får
- 11 -

muligheten til å gå på ski med
startnummer på brystet, og de
som vil kan gå på tid. Det er musikk
og god stemning ute i løypene og
om noen føler for en pause er det
gratis toddy til alle i klubbhuset og
mulighet for å kjøpe vafler.
Hold deg oppdatert på hva som
skjer i Skigruppa på Facebooksiden som heter «Skigruppa Flå».
Her legges det også ut når det er
kjørt opp spor i lysløypa.

Vaffelsteiking

Oppussing av
klubblokaler
Så fort skikarusellen er ferdig vil
arbeidet med å pusse opp klubblokalet settes i gang. Det skal
lages kioskluke fra ny veranda
som vender ut mot stadion, et
nytt kjøkken, speaker-bu og ett
toalett i 2. etasje. Garderober,
toalett og lager blir i kjelleren
som før.
Det er satt opp en godt kvalifisert
arbeidsgruppe som sørger for at
dette blir gjennomført og klart til
fotballsesongen er i gang.
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MOT for dagen

Ung MOTivator
skolering

En historie forteller om to venner som gikk
i en ørken. På et tidspunkt i løpet av turen
begynte de å krangle, og den ene vennen ga
den andre en lusing. Han følte seg såra, men
uten å si noe skrev han i sanden: ” I dag ga
min beste venn meg en lusing ”.

Skolering for unge MOTivatorer ble
i år arrangert på Gol for alle kommunene i Hallingdal som har MOT
på skolen (Nes, Gol, Ål, Hol og Flå)
MOT-coacher Alexander Teigen
Øren og Martha Kristin Gaptjern
var med tre ungdommer fra 9-trinn
i Flå. Jelle Peter-Alex Wennemers,
Torbjørn Brunes og Ekin Seyhan. De
har vært gjennom manus til MOT
som blant annet skal holdes i 7-trinn
av disse unge MOTivatorene. De var
ellers gjennom tema som presentasjonsteknikker og hadde en lærerik
og artig dag sammen med de andre
i Hallingdal.

De fortsatte å gå til de fant en oase der de bestemte seg
for å bade. Den vennen som hadde fått en lusing holdt
på å drukne, men ble reddet av den andre vennen. Da
han hadde kommet seg graverte han på en stein: ” I dag
reddet min beste venn livet mitt! ”.
Vennen som hadde gitt sin beste venn en lusing og
reddet livet hans spurte:
”Da jeg slo deg skrev du i sanden og nå graverer du i
en stein, hvorfor? ”
Den andre vennen svarte:
”Når noen gjør oss vondt bør du skrive det i sanden,
der tilgivelsens vinder kan slette det. Men når noen
gjør oss noe godt, bør vi gravere det i stein, der ingen
kan slette det.”
Lær deg å skrive dine ”sår” i sanden og gravér ”lykken”
din i stein.
Det blir sagt at det tar et minutt å møte et spesielt
menneske, en time å sette pris på det, en dag å elske
det, men et helt liv å glemme det.
Se til at de rundt deg, som er verdifulle for deg, får vite
dette slik at de kan vite at du aldri glemmer dem!

Det har i alle år tidligere vært arrangert i Flå, men i år gikk turen til Gol
da det nå skal gå på rundgang. Alle
MOT-coacher i Hallingdal må ta del
i undervisningen og gjøre sin del av
den overfor ungdommene. Et felles tak for MOT i Hallingdal. Vi har
dyktige og engasjerte ungdommer
i Flå og resten av Hallingdal. Dette
er et spennende konsept som fører
til ung formidling som er det beste
av alt. Supert at MOT har et slikt
program.

Ønsker alle fine vinterdager. Nyt hverandre og livet! Si
hei, gi et smil, se menneskene rundt deg. Tørr å bry deg
å ta ansvar og vis MOT.
Hilsen fra MOT i Flå
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MOT til å glede - dagen
En varm dag med masse gleder gjennom en
lang og god MOT til å glede dag sammen med
gode kollegaer og flotte unge MOTivatorer.
Svært takknemlig for alle smil, klemmer, samtaler og glade tilbakemeldinger. Fin start på
dagen med samling på ungdomstrinnet med
utdeling av lommelykter til elever og lærere
sponset av Flå Vekst, samt leker og konkurranser og kort applaus med gjengen. Skolebrød

til ungdomstrinnet og lærerne sponset av vår
engasjerte lokalbank Skue Sparebank, besøk
med drops og kort og gode stunder i alle
klassene på hele barne- og ungdomsskolen,
vaffel til alle i kommuneadministrasjonen og
næringslivet på Flå Veksthus (vaffelmekker
var Marianne, og sponset av HallingEventYr) , kake, twist og seigmenn til barnehagen og Flåheimen bakt av ungdommene på
- 16 -

arbeidslivsfag på skolen og en fin avslutning
på Bjørneparken Kjøpesenter med kort,
drops, klemmer og bamsemums sponset av
kjøpesenteret. En magisk dag med masse

takknemlighet for det vi gjorde. Man blir sittende med et stort smil og er glad for den
gleden det gir og glede andre. Kan virkelig
anbefales!
- 17 -

Flå Fjellsprenging AS
Flå Fjellsprenging AS ble stiftet 29.08.2018 og
har investert i utstyr for nærmere 4 millioner
kroner. Vi har kjøpt en borerigg av merk Epiroc
t30 og vi har 2stk pickuper hvor en er rigget
for transport av farlig gods. Vi har en tilhenger
som er rigget for transport av farlig gods. Vi
har kjøpt skytematter, utstyrscontainer og en
del annet sprengningsmateriell.

nå er vi på Høgevarde og sprenger vei, grøfter,
skiløype og hyttetomter.
Selskapet har i dag 2 ansatte hvor Kjell Ivar
Bråten er daglig leder, skytebas og bergsprengningsleder. Gjermund Lien Dahl er borerigg
operatør.
Vi ser helt klart behovet for et sprengningsfirma i Flå, hvor det er fjell over alt og med en
enorm utvikling av hyttefelt. Vi tar på oss alt
av sprenging både i Flå og hele Hallingdal. Vi
sprenger alt av veier, tomter, grøfter, skiløyper,
forsiktig sprenging nær konstruksjoner, pukkverk, og undervannsprenging.

Boreriggen ankom Flå den 01.10.18. Vi hadde
da 3 dager oppstart med leverandør. Vi har
allerede jobbet for 3 oppdragsgivere i 2018.
hvor vi startet i Turufjell med sprenging av vei,
grøfter og hyttetomter. Vi har sprengt vei og
grøft i Heievegen for SEG entreprenør AS og

Fritidsboliger
– en næringsmulighet for distriktene
Torsdag 22.november arrangerte Flå
Vekst, i samarbeid med Flå kommune,
Regionrådet for Hallingdal og Norsk
Turistutvikling AS, en næringsdag for
næringsliv, grunneiere og kommuner.
Næringsdagen inneholdt et rikt og
bredt program for å vise bredden av hva
hyttenæringen bidrar med i distriktene

og hadde god oppslutning. Snaut 50
deltagere fra hele Hallingdal hadde
møtt opp for å høre på presentasjoner
og bidra med spørsmål og kommentarer. Tilbakemeldingene fra Næringsdagen har vært positive så dette vil nok
gjentas i 2019.
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Vinterkonsert med Stein Torleif Bjella
Basert på fjorårets suksess så arrangerte Flå
Vekst og Høgevarde også i år «Vinterkonsert
med Stein Torleif Bjella» i lavvoen på Høgevarde. Bjella imponerte også i år et fulltallig

publikum med en god blanding av viser, dikt
og historier. Så dette ble nok en gang en flott
vinterkveld på høyfjellet med god blanding av
Flåværinger og hytte-Flåværinger.
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Offisiell åpning av
langrennsløypene på Turufjell
Foto: Cecilie Skogheim

Nyåpning av KIWI torsdag 14. februar
Etter en drøy måned med byggearbeider på Kiwi, ble butikken nyåpnet på
selveste Valentines-dagen 14.februar.
Gulvene er rettet og lokalene er pusset opp til ny og flott standard. På

åpningsdagen var det kaffe og kake, i
tillegg til smaksprøver og overraskelser
til barna. En flott start på en ny hverdag
for både kunder og ansatte på Kiwi Flå.
Lørdag 23.februar var det klart for offisiell
åpning av de første langrennsløypene på
Turufjell. Det har blitt kjørt opp flotte løyper
gjennom vinteren allerede, men dette var altså
den offisielle åpningen. Arrangementet var
godt besøk av folk i alle aldre og interessen for

løypene og planene videre store. Løypene har
fått mye skryt og det legges jevnlig ut bilder fra
svært fornøyde skiløpere på Facebook, så dette
lover godt for framtida. Nå har vi både lysløype
i sentrum og flotte sentrumsnære fjelløyper så
skitilbudet på Flå blir bare bedre og bedre.

Flå Turlag
hver torsdag kl.19 med oppmøte ved
bjørnen utenfor kjøpesenteret. Dette
er en sosial lavterskel-tur i og rundt
sentrum.

Flå Turlag ble stiftet i 2017 og ønsker å
bidra til mer aktivitet og turer for Flåværinger og hytte-Flåværinger. Planene
for 2019 inkluderer isfiskedag, sporing
og grilling, opprusting av Tangoveien,
turdag ifm. Sommergøy og natt i naturen 31. august.
Turlaget har også startet et nytt arrangement «Kveldsturen med turlaget»

Se på Flå Turlags facebookside for
mer informasjon eller ta kontakt med
leder Bjørn Henrik Stavdal Johansen på
Besøkssenter Rovdyr Flå.
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Alpakkautstilling 2019
12.-14.april

Folkemusikkveld
Tusen takk for flott oppmøte på Folkemusikkkvelden 15. november på Jakt- og Fiskesenteret.
Det ble fullt hus og en minnerik kveld. Kvelden
startet med et lite foredrag av naturveileder
Bjørn Henrik Stavdal Johansen om huldra og
andre mytiske skikkelser, før det ble konsert

med Lisbeth Haraldsen og Ingebjør Sørbøen.
I den forbindelse vil vi gi en særlig takk til Flå
Spareforening som gjorde det mulig å gjøre
arrangementet gratis for publikum, noe både
Flåværinger og artister satte stor pris på.

Fredag: Seminarer
Lørdag: Alpakkautstilling
Søndag: Alpakkautstilling
Se eget facebook-arrangement for mer info.
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Besøkssenter Rovdyr Flå
Utstillingen på Besøkssenter Rovdyr oppgraderes og utvides til årets sesong. Den største
nyheten blir en egen kube om Kongeørna,
men det blir også et jervehi for de små og

et fordypningsrom til de litt større. Så nå blir
senteret enda bedre og vi gleder oss til å vise
det fram for dere til sesongåpning i påsken.
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Bjørneparken klar for ny sesong!
Etter en lang vinter er vi snart klar for sesongåpning av Bjørneparken. Lørdag 13. april
åpner parken, og vi ser frem til en sen påske med masse besøkende i Bjørneparken!
Påsken er i likhet med de andre store ferieperiodene en svært godt besøkt periode; skjærtorsdag 2017 var det faktisk over 1200 gjester i
parken! De aller fleste har hjemmepåske, og et
besøk i Bjørneparken er et godt alternativ når
man trenger ting å gjøre med familien.

ikke satte ny besøksrekord for første gang
siden 2014. I år vil vi forsøke på ny å levere
fantastiske opplevelser til rekordmange
besøkende, og har under planlegging flere
nyheter som vi tror faller i smak hos barnefamiliene på Østlandet. Vi ser frem til dette, og
håper å se deg og din familie i Bjørneparken
i 2019.

Årets sesong blir spennende. Fjorårets
rekordvarme sommer gjorde at Bjørneparken
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Full fres på Jakt- og Fiskesenteret (JFS)
Etter omlegging av driften i fjor, går
nå senteret bedre enn noen gang.
Det har nok vært litt uklart ute blant
folk om hva som skjer med driften på
JFS. Vi kan bare slå fast at her er det
full aktivitet! I fjor tok man et viktig
valg: Å kutte ut konferansemarkedet,
og kun satse på kjernevirksomheten,
NJFF-kurs og rovviltsatsing.

av Thon Hotels, og booker mer areal
ved behov, sier han. Denne endringen
har ført til at senteret nå greier seg
med tre ansatte, og dermed lavere
utgifter.
Framover kjører vi på med våre faste
kurs. I tillegg skal vi satse mer på
ambulerende kurs, ute i fylkeslag og
lokalforeninger, bl.a. for hagle- og
rifleinstruktører. Så JFS driver akkurat som tidligere og går nå med overskudd.

Hele senteret er på over 1000 kvadratmeter. Med høysesong fra mars
til juni, og lavere aktivitet resten
av året, har vi måttet betale
høy husleie til ingen nytte.
Det nye er at vi nå kun
leier en tredel av
bygningsmassen

Anders Storm Nilsestuen
Daglig leder og fagkonsulent, JFS

Pårørendeskole i Flå kommune våren 2019
Det vil bli gjennomført pårørendeskole i Flå kommune med kursstart den
18. mars 2019. Kurset vil holdes en kveld i uken i 4 uker.
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg
som har et familiemedlem, eller nær
venn med demenssykdom. Personen
med demens kan bo hjemme eller på
institusjon. Gjennom faglige forelesninger, informasjon, gruppesamtaler og få
innblikk i andres erfaringer, får du kunnskap om demenssykdommer og dens
utfordringer.

Det vil være et hovedtema hver kveld;
- Demenssykdommene, utredning og
oppfølging.
- Kommunens tilbud, samhandling og
kommunikasjon, velferdsteknologi.
- Pårørendes opplevelser, utfordringer
og egenomsorg.
- Lovverk, rettigheter og plikter.
- Avslutning.

Du får innsikt i hvilke følger sykdommen
har for personen som er rammet for deg
som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og
fagpersoner med kompetanse på området.

Kursledere vil være interne og eksterne
forelesere.
Sted: Flåheimen, dagsenteret «Solgløtt».
Første kurssamling: 18.03.2019.

FOR NÆRMERE OPPLYSNING OG PÅMELDING,
MED FRIST INNEN 13.03.2019, ta kontakt med Kari Stillingen Rapp,
tlf. 971 53 351, e-post: kari.stillingen.rapp@flaa.kommune.no
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Arrangement på
HallingEventYr Cafe og
Handleri (Hallingporten)
QUIZKVELD FREDAG 29. MARS
MED MAGNE FRYDENLUND
Vi selger pizza hele dagen og frem til 22.00.
Snackskurv utover kvelden
Quiz starter kl 21.00. 18 års aldersgrense
PÅSKEPUB OG QUIZ M/JAN FREDDY
Onsdag 17/4 fra kl 18.00. Quiz kl 20.00.
Pizza frem til kl 20.00. Snackskurv utover
kvelden.
17. MAI PÅ DAGEN,
PUB PÅ KVELDEN MED QUIZ
Åpent fra kl 11.00. 17. mai meny fra kl 12.00.
Pub fra kl 19.00. Quiz kl 21.00.
Boblefotball

ST.HANS FEST 22/6
Det blir også i år stor St.Hans fest med bandet
FRY den 22/6. Denne gangen også et band til.
Følg med om mer info om dette i neste utgave
av Fløværingen og ellers andre oppslag.
ANNET:
Ta gjerne kontakt for å bordbestilling på
HallingEventYr Cafe og Handleri på Gulsvik
om du ønsker å ha med vennegjengen eller
arbeidsgjengen din på et sosialt lag eller
et møte. Vi tar imot grupper også utenom
åpningstid. Eller om du har lyst til å ta turen
i grillhytta på HallingEventYr i Flå. Vi ordner
både mat og aktivitet der du ønsker.

Ta kontakt med:
ol@hallingporten.com / SMS 452 05 441
martha@hallingeventyr.no / SMS 958 38 312
ELLER NOE HELT ANNET?
Lyst til å prøve boblefotball? Faktisk ganske
gøy ute på vinteren også. Eller om du ønsker
det inne. Ta kontakt med HallingEventYr for
et tilbud for vennegjengen på tlf: 958 38 312
- 28 -

SØKNAD OM KULTURMIDLER 2019
Alle lag og organisasjoner i Flå kommune kan søke om tilskudd til drift.
Med søknadsskjema må det følge siste års reviderte regnskap, budsjett for
søknadsåret og årsmelding.
For mer informasjon, se www.flaa.kommune.no
Søknadsfrist 15. mars
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Informasjon fra Flå menighet
INFO FRA KIRKEKONTORET

MARTHA KRISTIN GAPTJERN,
Tlf: 91 13 43 27
Kirkekontoret: 32 05 36 00/
direkte 32 05 36 49

Snøen daler….. og kirken lyser opp i den hvite
snøen

Mail: flaakirke@flaa.kommune.no eller
martha.gaptjern@flaa.kommune.no
STABSINFO:
Fungerende sokneprest Flå:
KJELL BJØRKA
Kontoret: 32 05 36 00/direkte 32 05 36 45
mobil: 97 53 72 17
Mail: kjellbj4@online.no
Organist/konfirmantmedarbeider/
trosopplærer:
MARIANNE GANDRUD SKINNES,
Tlf: 91 79 63 77 Kontoret: 32 05 36 00/

Julen var fylt med julebudskap, musikk, sang og glede. Vi
hadde en fantastisk julekonsert, og det er ingen tvil om at
kirken vår er et flott konsertsted. Så har dere tips om flere
konserter, så kom med det. Vil også samtidig varsle at gospelkoret Celebration vil komme til oss å holde konsert. Vil
tro noen hørte dem sist de var her. Noen år siden nå, men
helt fantastisk kor. Dato er ikke bestemt enda, men følg med.
Vi går nå inn i kirkevalgperiode. Er det noen som ønsker å
gjøre et bidrag for menigheten, så er sittende menighetsråd
klare for å ta imot navn og forslag på kandidater. Leder Ragne
Elisabeth Sevre har laget et innlegg om nettopp dette.

direkte 32 05 36 44
mail: marianne.gandrud.skinnes
@flaa.kommune.no

Trosopplæringen jobber jevnt og trutt med aktiviteter for
barna, og konfirmantene våre er med på jevnlige samlinger
med kirken.

Kirketjener/klokker
KARIN REIERSGÅRD, tlf. 97 17 34 36

Vedlikehold av kirken står for tur når våren melder sin
ankomst. Kirkebygget er et viktig sted for alle.

Kirkegårdsarbeider:
PER ARNE MARTINSEN, tlf: 95 93 79 61
Mail: perarne.martinsen@gmail.com
Planting Flå Kirkegård:
ØYVIND RIGGENHOLT, tlf: 97 14 99 38

Vi hadde før jul en prøveordning med åpen kirke hver onsdag.
Etter en samtale i staben har vi funnet ut at det er bedre at
alle dere der ute tar kontakt om dere ønsker å ta turen til
kirken. Både kirketjener og prest er klare for å ta imot dere,
og åpner dørene hvis dere vil komme. Ta kontakt og gjør
avtale. Enten direkte med prest hvis dere ønsker en samtale,
eller direkte til kirkekontoret for å gjøre en avtale. Flå Kirke er
åpen for deg ved behov. En mulighet for å gå inn for bønn, ro,
ettertanke og tenne lys for noen du tenker på. For noen kan
dette være et godt alternativ i stedet for gudstjeneste. Ditt
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valg og din mulighet. Vi i kirken vil så gjerne
være der for våre innbyggere.
Kjell Bjørka og representanter fra menighetsrådet fortsetter med hyggetreff på menighetshuset, så følg med på oppslag. En mulighet for
en avkobling fra hverdagen og ikke minst en
mulighet for å møte sambygdinger.
Skulle det være noen ønsker, tanker og forslag
til ting dere mener vi bør gjøre i Flå menighet,
så er døra vår alltid åpen for det. Det er bare å
ta kontakt. Og send gjerne en mail hvis det er
ting som dere også ønsker at Flå menighetsråd
bør ta hånd om, eller om det er bestillinger av
ting som dere ønsker å få gjort i forbindelse
med gravsted o.l.

Foto: Unsplash

Kirkeverge:

ET LITE SITAT
Livet er kort – Lev det
Kjærlighet er sjelden – Grip den
Sinne er dumt – Kast det
Frykt er forferdelig – Få innsikt
Minner er vakre – Vern om dem

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. Det er også kurs og fagdager
som må følges opp, og ikke alltid like lett å
styre unna onsdager, men som regel så vil dere
finne enten prest, trosopplærer, organist eller
meg på kontoret denne dagen, og beskjeder
kan gis.

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.

Hvis noen ønsker plantetjenester for neste år,
så kan dere allerede nå skrive dere opp på liste.
Ta kontakt, så ordner vi det.
Se ellers egne innlegg om gudstjenester.
Ønsker dere alle fine vinterdager.

Med vennlig hilsen
Martha Kristin Gaptjern
Kirkeverge, daglig leder
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PRESTENS PENN

Kjærlighet inspirerer
Vi er født med en fantastisk egen
skap: Vi kan møte mennesker med
kjærlighet.
Jesus har forklart oss at dette betyr å møte
mennesker med godhet, romslighet og tilgivelse.
Kjærlighet er den viktigste kraft i vårt liv.
Gud har skapt evnen til kjærlighet i hvert
eneste menneske. Hver gang du kjenner
kjærligheten i deg selv, da er du i kontakt
med Gud.
Denne kraften i ditt indre, er den viktigste kraft i alle møter med mennesker. Det
gjelder den eller de du lever nærmest med.
Det gjelder den eller de du møter tilfeldig.

Magisk og stemningsfull julekonsert
i Flå Kirke - Desember 2018

Kjenn på gleden ved det som er godt.
I den fortrolige og personlige samtalen er
det viktig at vi noen ganger snakker om
det som er vanskelig, om sorg og savn.
Vi skal ikke gjemme det vanskelige bort,
men vi skal velge når vi setter det vanskelige i fokus. Da kan vi reflektere grundig
over det som er vanskelig. Når vi slik tar
det vanskelige på alvor, da blir det lettere
å kunne vende oppmerksomheten mot
gledene - å gi kjærligheten rom, kjærlighet som inspirerer.
Kjell Bjørka
prest i Flå

Det var en magisk og stemnings
full konsert i Flå Kirke med veldig
mange imponerte frammøtte.
Artistene var Trude Kristin Klæboe, Magne
Frydenlund, Audun Moen og Joseph
Angyal. I tillegg hadde de med seg jentene
Maria Klæboe og Signe Marie Wold. Organist Marianne G. Skinnes deltok også på
avslutningsnummeret «Deilig er Jorden».
Her var det svisker fra Disneyverdenen
og kjente juleklassikere. Artistene briljerte
med vakker sang og godt samspill på
mange ulike instrument.

Det ble virkelig en følelsesreise og tåredryppende stund i kirken. Taket «løftet»
seg ved flere anledninger. Maken til opptreden skal man lete lenge etter. Folk svevde
bokstavelig talt ut av kirkerommet etter
endt konsert. Ute hadde himmelen åpnet
seg med snøkrystaller og julestemningen
var plutselig i sin skjønneste orden.
Takk for en vakker stund i Flå Kirke. Dette
blir en tradisjon. Så følg med… kanskje du
tar turen neste år.

Foto: Unsplash

Tilgivelse er ikke bare noe du skal gi andre.
Gud vil at du skal ta tilgivelse inn over deg
selv: Da du var sur, det du sa og gjorde feil

– ikke grav deg ned i det. Legg det bak deg
og se nye muligheter til å møte mennesker
med godhet, romslighet og tilgivelse. Jesus
sa: Du skal elske din neste som deg selv.
Det betyr: Du skal vise godhet og tilgivelse
mot både deg selv og andre.
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Julens arrangement
Utenom julekonserten hadde vi vår tradisjonelle julesangkveld. I forkant hadde
FLÅKK-klubben juleverksted og avsluttet i
kirken med kirkequiz og julesanger. Skolegudstjeneste med bidrag fra skolebarna.
Julegudstjenesten var som vanlig stort
bidrag fra lokale krefter. Nina Røkkum stilte
opp for 12. gang siden 2005, og denne
gangen sang hun også med egenskrevet
tekst som var laget i sammen med sin
far Nils Røkkum. Vakkert, rett og slett.
Audun Moen gjorde også sin gjesteopptreden denne gudstjenesten og vi hadde
med Celine Espeland Roa og Signe Marie
Wold. Vi har flotte utøvere fra Flå, og det
er veldig hyggelig at de vil gjøre sitt bidrag
inn i julen. Organisten vår Marianne er i
full sving hele desember for å glede oss
alle med fine musikalske stunder i kirken.
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HYGGETREFF – MENIGHETSHUSET

Kjell Bjørka viser lysbilder!
Torsdag 21. mars Kl. 12:00 - HALLINGDALSVASSDRAGET
Kjell Bjørka presenterer et multimediashow der vi følger Hallingdalselva fra
de første spede sildrebekker på Hardangervidda fram til Flå.
Bilder og video fra ulike vinkler viser det vakre og vellstelte dalføret.

Torsdag 25. april: Kina – mulighetenes rike
Det blir også god tid til en trivelig prat rundt kaffebordene. VELKOMMEN!
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN I FLÅ

FLÅKK, «Førsteklasses» 6-årsbok,
lysmesse, juleverksted og julesangkveld
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN I FLÅ

FLÅKK-klubben

Diverse

22. januar var det planlagt aking. Kulda beit
litt vel godt disse dagene, så vi valgte å flytte
akedagen til februar. Så, 19. februar møttes
vi i barnehagen for fart og moro. Både barn
og voksne koste seg med grilling, kakao og
aking.

Det var en fin karneval- og dåpslysmesse
søndag 24. februar. Etterpå var det fargerikt
karneval med boller, lek, ansiktsmaling, dans
og pinjatta. Bilder kommer i neste nummer.

Følg med på Facebook og oppslag for videre
datoer i FLÅKK-klubben. (I mars er FLÅKKklubben «Noah og skapelsen»)

Noah og skapelsen
Tirsdag 5. mars settes forestillingen «Noah
og skapelsen» opp. Denne er utarbeidet av
Liberman produksjoner, og blir i Gymsalen kl.
10.30. Barnehagen og småskolen er også invitert til å være med, og er det andre utenom
som ønsker å komme, er dere hjertelig velkomne. (Gratis inngang)

NOAH &
SKAPELSEN

EN FARGERIK OG VAKKER FORESTILLING SOM MINNER OSS OM
AT VI MÅ VÆRE MOT ANDRE SLIK VI VIL AT ANDRE SKAL VÆRE MOT OSS

Nå i mars vil de som
er født i 2013 bli invitert på Dåpsskole med
egen
familiegudstjeneste og utdeling
av gaver søndag 24.
mars kl. 11.
De som går i 1. klasse
vil utover våren få
invitasjon til del to
av «Førsteklasses»tiltaket vårt (ett var
i november med kirkekino på
FLÅKK og utdeling av
6-årsbok på gudstjeneste). Tradisjonen tro
blir de invitert til lembinga i sauefjøset til
Laila Sævre. Dette er en
kjempeflott aktivitet.
SPØRSMÅL RUNDT
TROSOPPLÆRING?
Kontakt Marianne Gandrud Skinnes,
91796377, marianne.gandrud.skinnes@flaa.kommune.no

I uke 25 gjennomføres
Tårnagent. Dette er et tiltak for 2. og 3. trinn. Som
Tårnagenter vil barna løse
oppdrag og mysterier og
utforske kirken, klokkene
og kirketårnet. Dette er en av de mest populære trosopplæringstiltakene Den norske
kirke har, og vi oppfordrer mange til å delta.
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.
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LIK OSS PÅ FACEBOOK
«Trosopplæringen i Flå» for å alltid
være oppdatert på datovarslinger og
hva som skjer.

- 39 -

Vi oppfordrer så mange som mulig til å
komme og se årets flotte konfirmanter på
samtalegudstjenesten søndag 28. april og
på konfirmasjonsdagen lørdag 4. mai. Men
litt mer skjer før den tid:
16. – 17. februar hadde konfirmantene weekend. Lørdag var vi samlet på Høgevarde for
undervisning, skibakken/skitur og gudstjenesteplanlegging. Weekenden ble avsluttet
med at konfirmantene gjennomførte gudstjeneste i Flå kirke. Ei kjempeflott helg hvor
vi fikk vært mye sammen! Takk til Hans og
Anita som igjen tilrettela mye for oss i heisen
og lavvoen.
Lørdag 9. mars samles alle konfirmanter i
Hallingdal + Nore og Uvdal til Konfirmantfestival på Gol. Her blir det show, innebandyturnering, muligheter for workshops i
regi av Ten Sing Norway, solidaritetstivoli,
gudstjeneste og mat.
Tirsdag 9 april er den årlige Fasteaksjonen.
Ta godt imot konfirmantene når de kommer
til deg

KONFIRMANTER 4. MAI 2019
Torbjørn Brunes
Fredrik Amlie Ekeren
Magnus Evenstuen
Nora Frydenlund
Olav Gaptjern
Anders Gunnerud
Emilie Kristine Kaspersen
Ekin Seyhan
Mari My Steinmoen
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© Kirkerådet.no

Kirkevalget
8.–9. sep. 2019

Hvem vil styre kirken vår?
Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg? Du
er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke!
Rekk opp hånda selv eller finn fram til folk
du tror kan være viktige i lokalkirken din.
Vi vil samarbeide for at flere oppdager det
store og gode ved å gi av sin tid til det som
bygger fellesskap.
Ved kirkevalget skal det velges 8000 rådsmedlemmer til å lede kirkens arbeid. Husk
å gi din stemme på valgdagen.
BLI MED!
Du trengs til den viktigste oppgaven i
dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter
ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å
engasjere oss for å motarbeide isolasjon
og splittelse.
Vi må jobbe fram en motkultur mot alle
tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi
vil støtte det som fremmer respekt for
Guds skaperverk. Vi ønsker å vise respekt
for hvert enkelt menneske, slik Jesus så og
hørte den enkelte. Kirken din gir mange
muligheter for ditt engasjement. I møtene
med folk i ditt nabolag kan dine holdninger
og handlinger utgjøre en stor forskjell.
Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å
levere inn egne kandidatlister. Alle kandidat
lister er satt opp i prioritert rekkefølge.
Til de regionale bispedømmerådsvalgene
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vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite (som består av ett medlem fra hvert
prosti i bispedømmet etter avstemning i et
valgmøte der hvert menighetsråd sender
sin representant), og fra andre nomineringsgrupper.
HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på
de lokale oppgavene og utfordringene i
din kirke. Menighetens arbeid spenner
over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon,
barne- og ungdomsarbeid, samt jus og
økonomiforvaltning.
Her er noen eksempler på menighets
rådets ansvarsområder:
•	Trosopplæring blant døpte
mellom 0 og 18 år
•	Diakonalt arbeid
(kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
•	Uttalerett ved ansettelser av
prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige

•	Langsiktig planlegging
av menighetens arbeid
•	Menighetsrådet har en
representant i Kirkelig fellesråd
Kirkelig fellesråd tar seg av administrative
og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Menighetsrådet har 4–10 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og
yrkesbakgrunn og mange er også aktive på
andre arenaer i lokalsamfunnet.
Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. Medlemmene velges for fire år.
En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og
opplever det som meningsfylt å være med
i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet
er mer eller like tilfredsstillende som de
hadde forventet.

TI GODE GRUNNER TIL Å VÆRE MED
I MENIGHETSRÅDET:
1. 	Du bidrar til å holde kirken levende.
2. Du blir del av et kristent fellesskap.
3. 	Du gjør en viktig jobb for
lokalsamfunnet der du bor.
4. 	Du kan sørge for et trygt og godt
fritidstilbud for barn og unge.
5. 	Du får innblikk i og påvirker de
demokratiske prosessene i kirken.
6. Du får et nytt sosialt nettverk.
7. 	Du kan sørge for at din kirke er
en åpen og inkluderende kirke.
8. 	Du får nyttig styreerfaring som du
kan bruke i andre sammenhenger.
9. Du oppdager nye sider ved deg selv.
10. 	Du kan hjelpe kirken til bedre å
kommunisere sitt budskap til
dagens mennesker.

Besøk kirkevalget.no
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Orgelet vårt ble bygget av Paul Ott i 1984.
Oppbyggingen og ikke minst klangen er
typisk tysk og litt misforstått neobarokk,
særlig når man tar i betraktning at orgelet
mangler hovedstemmen (Principal 8’) i
hovedverket. Denne stemmen danner vanligvis fundamentet i orgelklangen, og mangelen fører til en spiss klang uten varme
og fylde. Dette gjør at noen arrangement
ikke alltid klinger optimalt, eller ikke er like
gjennomførbare å spille.
Når orgelet ble bygget, ble 8’ fløyten gjort
sterkere enn stemmen egentlig krever for å
bøte på dette, men dette fører bare til mer
unaturlig klang, slik at man klanglig sett mister enda en stemme. Orgelet har stemmer
som kan fylle kirkerommet ved full kirke,
utfordringen er å registrere orgelet med
klang og variasjoner under vanlige messer
og begravelser, da det ikke er mye stemmer

eller volum å veksle mellom. Dette ønsker vi
å gjøre noe med ved å bygge inn hovedstemmen i hovedverket + noe vedlikeholdsarbeid.
Det er forskjellige måter å gjøre dette på,
avhengig av finansielle muligheter og fysiske
begrensninger i orgelets oppbygging.
Alle monner drar, så ønsker du å gi en
pengegave til orgelet setter vi utrolig stor
pris på det. Dette kan
gjøres ved å legge
penger i kollektbøssa
som står i kirkerommet, eller ta kontakt
med kirkekontoret.
Du kan også vippse
på #109540. Velg
«Orgelgave»
Tusen takk for din
støtte

Tør vi snakke
om døden?
Jeg har ofte samtale med dem
som har mistet en av sine
nærmeste. Dette er stadig sam
taler som imponerer meg. Disse
jeg snakker med, som har fått
møte døden så nært, ofte brutalt,
gir meg gode samtaler.
Vi får jo så ulike opplevelser av våre medmennesker, noen opplever vi som reflekterte verdifulle samtalepartnere, andre kan
vi oppleve som mer uinteressante. Men i
disse samtalene opplever jeg det beste:
Dype tanker, humor, verdifull refleksjon.
Jeg tror det må være noe med at når et så
alvorlig tema som døden er tema i samtalen, henter vi fram det beste i oss. Dette
unner jeg oss alle å få del i.
Vi bør snakke med hverandre om døden.
Også fordi enkelte kanskje har spesielle
ønsker i forbindelse med sin bortgang. Det
er for seint å si det etterpå. Jeg oppfordrer
hver enkelt til å snakke om døden med
noen av dem som står deg nær, noen du
kan snakke fortrolig med.
Vi i Flå kirke har lyst til å lage et åpent møte
med tema «Døden» til høsten, kanskje i
oktober. Da vil vi også informere om de
mange valgmulighetene som finnes når
du står ansvarlig for en begravelse. Slikt
som f.eks. muligheten å ha kremasjon før
seremoni, (dermed slipper en å sende kista
avgårde, men kan følge den døde i samlet
flokk ut til grava og senke urna.) Muligheten til å organisere begravelsen selv eller
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Foto: Unsplash

Orgelet mangler hovedstemme!

bruke begravelsesbyrå til hele begravelsen
eller avgrensede deler.
Begravelsesbyråene gjør et fint arbeid som
mange er glade for å kunne benytte. Men
det kan være en god hjelp i sorgarbeidet å
delta aktivt i planlegging og gjennomføring
av begravelsen, alt fra å stelle den døde til
pynting i kirka og minneord. Økonomisk
kan det for noen også være av betydning
å redusere kostnadene ved egen innsats.
Det kan være greit å vite at i Norge er
seremoniene i din lokale kirke gratis. En
må imidlertid selv sørge for, eller betale
for, slikt som program, kiste, blomster,
solistinnslag, pynting av kirka, transport
og kremasjon (hvis en ønsker kremasjon).
En temakveld om døden håper vi kan gi
nytting kunnskap om valgmuligheter og,
ikke minst: være en inspirasjon til å våge å
snakke med hverandre om døden og sorg.
Vi kan hjelpe hverandre til å komme videre
etter at en av våre nærmeste er død. Jeg
tror at det å snakke om den som er død,
om sorg og savn og glade minner, er en
viktig hjelp for mange.
Hilsen Kjell Bjørka
fungerer som sokneprest i Flå
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Vi går i kirken
Søndag 13. januar
(2. s i åpenbaringstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka
		
Søndag 27. januar
(4. s i åpenbaringstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka
		
Søndag 17. februar (Såmannssøndag)
Kl 13.00 Flå Kirke
		Konfirmanter (har samling på
Høgevarde i forkant)
Prest:
Kjell Bjørka
Søndag 24. februar
(Kristi forklarelsesdag)
Karneval/fargerik gudstjeneste,
dåpsskole og kirkekaffe
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka

Søndag 14. april (Palmesøndag)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka
Torsdag 18. april (Skjærtorsdag)
Prest:
Kjell Bjørka
		
Kl. 11:00 Flåheimen
		 Andakt med nattverd
Kl. 14:00	Varmestua Sauvallnatten
Høgevarde
Kl 18.00 Kveldsgudstjeneste i Flå Kirke
		
Søndag 21. april (Påskedag)
Kl 12.00 Flå Kirke
Prest:
Kjell Bjørka
Søndag 28. april (2 s. i påsketiden)
Kl.11:00 Flå kirke
		Samtalegudstjeneste
Prest:
Kjell Bjørka

Søndag 10. mars (1. søndag i fastetiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Janne M. Sukka
Søndag 24. mars (Maria budskapsdag),
Dåpsskole og kirkekaffe
Kl. 11:00 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka

Lørdag 4. mai
Kl.11:00 Flå kirke
		Konfirmasjon
Prest:
Kjell Bjørka
Fredag 17. mai
Kl. 12:30 Flå kirke
Prest:
Kjell Bjørka

HUSK Å FØLGE MED PÅ FACEBOOK, NETTSIDE
OG HALLINGDØLEN I TILFELLE ENDRINGER
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Døpte

Døde

Magnolia Josefine Østdahl
Ella Bernhardsen Skola
Synnøve Storm

Januar:
Ole Teigen
Ole Aavestrud
Ole Lindelien

Med ønske om alt godt i livet!

Bryllup

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

Tea Oline Kobbergård Østgård og
Stig Alexander Kobbergård Østgård
Ønsker dere til lykke, og alt godt for framtida!

Kirkevalget

KIRKEVALGET I FLÅ
Som de fleste av oss sikkert har
fått med seg, er det kommunevalg
til høsten. Med dette valget skal
det også avholdes kirkevalg og
bispedømmevalg.
Bispedømmevalg betyr at vi skal velge noen
representanter til bispedømmerådet, som
skal være med å bestemme hvordan vårt
bispedømme, som er Tunsberg bispedømme,
skal håndtere kirkerelaterte arbeidsoppgaver.
De har også flere lister. Blant annet vil det
også være navn fra Hallingdal Prosti her.
Men noe som kanskje er enklere for oss som
ikke har så veldig mye innsikt i kirkelig arbeid,
er valg av mennesker som skal være med å
bestemme hvordan vårt Menighetsråd/Fellesråd, skal i vareta kirkelige handlinger i
vår kommune. Hos oss i Flå har vi bare et
Menighetsråd, siden vi bare har et sokn i vår
kommune, derfor fungerer også Menighetsrådet som Fellesråd. Fellesrådet’s
arbeidsoppgaver innebærer bl.a. å ha arbeidsgiveransvar for de menneskene som arbeider
i og med kirken. I tillegg til at vi har ansvar for
å ta vare på kirkebygget vårt og kirkegården

8.–9. sep. 2019

og alle handlinger som blir gjort i og utenfor kirken. Dette blir nesten som at det er
kommunestyret som har arbeidsgiveransvaret for alle kommunalt ansatte og alle de
arbeidsoppgaver som en kommune er pålagt
å ivareta. I tillegg til andre tjenester og ting
som skjer i kommunen, som er gunstig for
en kommune å ha, for at vi skal få et godt
sted å bo.
I disse dager jobber vi med å få med oss
gode-, interesserte- og kunnskapsrike mennesker på forskjellig hold. Nettopp til å hjelpe
oss med å løse disse arbeidsoppgavene, som
er kirkens ansvars område.
Håper at de som muligens får en henvendelse fra oss vil tenke over, om dette kan
være en interessant ting å være med på. Og
hvis du vet at du er interessert, er det bare å
melde sin interesse til kirkekontoret eller til
undertegnede.
Vi er avhengig av din hjelp og ditt bidrag, for
å få engasjerte folk på laget som vil være med
å forme fremtidens kirke og menighet i Flå.
Hilsen Flå menighetsråd/Fellesråd
Ved/Nåværende leder, Ragne Elisabeth Sevre
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TOG OG BUSS til og fra Flå		

			

FLÅ BIBLIOTEK

TOG:
FLÅ–OSLO–FLÅ
FLÅ–BERGEN–FLÅ

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

Åpningstider
Mandag kl 09.00-15.00
Tirsdag kl 09.00-19.00
Onsdag kl 09.00-15.00
Torsdag kl 09.00-15.00
Fredag kl 09.00-15.00
FLÅ LEGEKONTOR
Ekspedisjonstider:
Mandag - fredag kl 08.30-15.00
Uteblitt time må betales!
Ved endringer av ekspedisjonstider
og annen informasjon,
se www.flaa.kommune.no

BUSS:

FLÅ SVØMMEHALL

FLÅ–OSLO–FLÅ

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:
FLÅ–H.FOSS–FLÅ

Fra Stavn:
6:28

Ankomst Hønefoss:
7:48 (Bytte på Sokna)

Fra Hønefoss: Ankomst Stavn:
15:45
17:04 (Bytte på Sokna)

FLÅ–GOL–FLÅ

Fra Flå:
06:40

Informasjon til alle husstander i Flå kommune

Ankomst Gol:
07:45

Fra Gol:
Ankomst Flå:
15:25
16:20
			
NB! Flå kommune tar forbehold om endringer i rutetider.
Sjekk nettsidene til busselskapene og NSB før reiser.

Svømmebassenget i Flå er en integrert
del av Flå skole med inngang fra
skoleplassen på baksiden av bygget.
Svømmehallen er åpen i tidsrommet
1. oktober til 1. april. Svømmehallen er
stengt i skolens ferier.
Tirsdager:
0-12 år
kl 17.45-18.45
13-16 år
kl 18.45-19.45
Voksne
kl 19.45-20.45
Fredager:
0-12 år
kl 17.45-18.45
13-16 år
kl 18.45-19.45
Voksne
kl 19.45-20.45
Badstua disponeres av DAMER tirsdager
og av MENN fredager.
Priser:
Voksne pr gang
Voksne årskort
Voksne halvårskort
Barn pr gang
Barn årskort
Barn halvårskort

kr
40,kr 1.040,kr 520,kr
30,kr 780,kr 390,-

