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Flå kommune
Turistkommune og 
bostedskommune, 
kommunen som 
forurensningsmyndighet.

Flå kommune er en turistkom-
mune og vil bli det i større og 
større grad i årene fremover. 
Samtidig er vi en bostedskom-
mune hvor vi bor og skal trives. 
Kommunen er også forurens-
ningsmyndighet innenfor de 
fl este områder i forhold til foru-
rensningsloven. Vi har nå inten-
sivert arbeidet med å unngå at 
bygningsavfall blir spredt utover 
i fjellene våre i forbindelse med hyttebygging. 
Det er selvsagt ikke til å unngå at noe avfall blir 
spredt på grunn av vær og vind, og det er derfor 
også sterkt oppfordret til å starte arbeide med 
opprydding. Det er forurenser som har ansvaret 
for opprydding. 

Kommunen har gjennom Hallingdal Renovasjon 
AS en ordning for privat avfall fra hus og hytter. 
Det er også en ordning for næringsavfall, og kom-
munen har eget avfallsmottak på Roppemoen.

Ingen er tjent med at avfall hav-
ner i naturen, hverken innbyggere, 
grunneiere, hytteutviklere, hytte-
eiere, besøkende eller andre. Vi 
må alle ta en liten runde med oss 
selv. Hvordan ser det ut på min 
tomt?, Bilvrak kan leveres Metallco 
Hallingdal AS på Gol. Vrakpant-
ordningen ble i 2018 også utvidet 
til å gjelde campingvogn, moped, 
lett og tung motorsykkel, lastebil, 
tankbil og trekkbil.

Som nevnt er det forurenser som 
har ansvaret for opprydding, men 
det er selvsagt til stor hjelp hvis 

vi alle bidrar med litt i forhold til å 
ta med ting vi ser når det passer. 

Kommunen vil følge opp denne oppfordringen 
til rydding på egen eiendom dersom det blir nød-
vendig. Vi vet også at det er litt høyere terskel for 
å kaste fra seg ting et sted det er rent og pent 
enn der det allerede ligger avfall fra før. Ingen er 
tjent med at avfall lagres eller havner på annet 
sted enn i avfallsordningene våre.

Med ønske om en riktig god sommer, 

Odd Egil Stavn – Rådmann
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NY SKOLE
Første del av Flå skole var ferdig 
i bygd i 1957. I løpet av noen 
få år etter dette var alle gren-
deskolene nedlagt og elevene 
samlet på Flå (eller Vold skole 
som var navnet i starten). Etter 
1957 har skolen blitt bygd på og 
om flere ganger. Det har kom-
met både gymsal, svømmehall 
og flerbrukshall. Ungdomssko-
len kom på slutten av 70-tallet 
og i 1997 flytta barnetrinnet inn 
i nytt bygg. Utvendig ble skolen 
pusset opp i 2005-2006.  Etter 
hvert ble det klart at hele den 
gamle delen av skolen trengte 
en innvendig opprusting. Vi bestemte egentlig 
å rive og bygge nytt. Det viste seg etter hvert 
at det ble for et for stort økonomisk løft og 
oppussingsalternativet ble valgt. 

Jeg skal ærlig innrømme at det var en stor 
skuffelse for flere av oss. Men når man i dag 
ser resultatet etter renoveringen, så må jeg 
si at jeg er veldig positivt overrasket. Vi har 
fått en ny skole, med fine klasserom, trivelige 
fellesareal og gode arbeidsplasser for elever 
og ansatte. Og ikke minst moderne el-anlegg 
og ventilasjonssystem.

 
Det å bygge nytt er selvfølge-
lig et komplisert prosjekt, det 
å restaurer noe gammelt er på 
ingen måte enklere. 19 ulike 
firma har deltatt i byggeprosjek-
tet som fra kommunens side er 
ledet av Kjell Erik Østdahl. 

Det er de siste 10-12 årene 
investert ca 160 mill kr i kom-
munale bygg og infrastruktur i 
Flå. Jeg vil si at det vitner om en 
liten, framoverlent kommune 

som ruster seg for framtida, 
og som er opptatt av å satse på 
sine innbyggere. Det er nemlig 

slik at det alltid finnes et mulighetsrom. Det 
gjelder bare å finne det og å utnytte det. Og 
kanskje ikke minst, tørre å utnytte det.

Gratulerer til alle i Flå med ny skole. Håpet 
er at klasserommene snart blir for små og for 
få. For da ligger det en tegning i skuffen som 
vi kan ta fram.

 
Tor Egil Buøen, ordfører

TOR EGIL BUØEN
Ordfører

Ordførerens
SPALTE
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NYHET!

ÅPNER I SOMMER

NYHET!NYHET!NYHET!NYHET!NYHET!NYHET!NYHET!NYHET!NYHET!

ÅPNER I SOMMERÅPNER I SOMMER

www. bjorneparken.no

ÅRETS NYHET: 

Plaskeland 
i Bjørneparken

Sesongen er allerede i gang 
her i Bjørneparken, og med 
den sene påsken ble det 
virkelig en pangåpning med 
rekordbesøk med klar mar-
gin. Det er godt å komme i 
gang med årets sesong etter 
en lang vinter.

Vi ser med spenning frem til som-
meren, og årets nyhet ”Plaskeland” 
byr på enda mer gøy og lek for 
barne familiene; denne gangen med 
tema vann.

Vi har lenge ønsket oss mer vann 
i Bjørneparken, og etter fjorårets 
rekordvarme sommer har vi priori-
tert å få dette på plass. Og med et 
hyggelig bidrag fra Olav Thon har 
dette blitt mulig, og ”Plaskeland” vil 
stå ferdig allerede denne sommeren!

Plaskeland er et lekeområde med 
vann; fra en rekke apparater som 
vannkanoner og fontener kommer 
det 30 graders vann som barn kan 
leke med. Her kan barna springe og 
sprute på seg selv og hverandre. Vi 
har laget adskilte områder: ett for 
barn 2-4 år og et større område for 
barn 4 og oppover. Dette gleder vi 
oss til!
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I løpet av vinteren er den gamle 
banken og lensmannskontoret 
omgjort til restaurant og galleri. 

Det er Fariborz og Minaei som har startet 
 virksomhet her. Servicen er upåklagelig, maten 
er god og galleriet er fl ott. Rumi har allerede blitt 
en god og hyggelig samlingsplass for fl øværinger, 
hyttefolk og personer på gjennomreise. 

Restauranten er åpen hver dag fra kl 11.00-21.00.
Man/ons/tors fra kl 11.00-22.00
Fre/lør/søn fra kl 12.00-22.00

Vi ønsker lykke til

restaurant og galleri 
RUMI cafe,
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Tre fornøyde damer med hjerte for skole

Oppussingen var påkrevd og 
vi må si at resultatet  faktisk 
ble bedre enn forventet. 

Vi ønsker elever og lærere til 
lykke med ny arbeidsplass.  

Etter et halvt år med 
oppussing, åpnet en ny-
oppusset Flå skole i mars. 

«Ny» skole
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Flå skole har blitt en Dysleksivennlig skole, 
som den første i Hallingdal!

- Det er en glede for oss å markere 
den gode jobben Flå skole har gjort 
gjennom å godkjenne den som 
dysleksivennlig skole, sier Caroline 
Solem, generalsekretær i Dysleksi 
Norge.
Det viktigste kjennetegnet ved 
dysleksivennlige skoler er at de har 
gode systemer for å fange opp, og 
ikke minst: følge opp. Det er ikke 
nødvendigvis så altfor mye som 
skal til for å ivareta disse elevene. 
Det handler om kunnskap og gode 
systemer. God skoleledelse og god 
skolekultur er også avgjørende.

- Kunnskap om hva som kan gjøres er ofte for lav 
i tillegg til at skolene mangler systemer. Det fører 
til store forskjeller og tilfeldigheter. Det er ikke 
bra nok. Disse elevene fortjener å bli tatt på alvor 
og at det stilles forventninger til dem. De trenger 
tilrettelegging og tilgang til datahjelpemidler for 
å få utnyttet sitt fulle potensiale. Gode skoler får 
til dette. Disse skolene fortjener en utmerkelse. 
Forhåpentligvis kan det også føre til at andre skoler 
følger etter, sier Solem.

BAKGRUNN:
Det kan være mange grunner til at noen har 

vansker med lesing, skriving, språk 
eller matematikk. Dårlig opplæring, 
lav motivasjon, dårlig konsentrasjon 
eller generelle evner vil føre til dette. 
Dysleksi, dyskalkuli og SSV er deri-
mot det vi kaller spesifi kke vansker. 
Det betyr at de ikke kan forklares 
med slike forhold. Det betyr også 
at vanskene er vedvarende. Men 
vanskene har ingenting med lav 
intelligens å gjøre. 

Med riktig hjelp kan omfanget redu-
seres. Elever med spesifi kke vansker 
må derfor få lov til å kompensere 
med hjelpemidler.

En kan si at mens dysleksi er en vanske med det 
skriftlige, er SSV en vanske med det muntlige og 
å bruke språket. Det må ikke forveksles med en 
talevanske. Matematikkvansker er en vanske med 
tallbegrep. 
De fl este anslår at omtrent 250 000 i Norge har 
en av disse vanskene. Trolig har minst 500 000 
fl ere av vanskene.

Det er høy sannsynlighet for å få dysleksi hvis en 
av foreldrene har det. Kan også gi følgevansker, 
som vanskelig for å lære klokka, dårlig retnings-
sans m.m.

FAKTA DYSLEKSI NORGE:
• Dysleksi Norge er en organisasjon for alle med 

lese- og skrivevansker, matematikkvansker og 
språkvansker.

• Dysleksi Norge startet prosjekt «dysleksivennlig 
skole» i 2005 og siden den gang godkjent en 
rekke skoler som dysleksivennlige.

www.dysleksinorge.no  www.dysleksivennlig.no
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Hyttehallingen 
– messa for fjellfolk
Helga 20.-22.september er det klart 
for en ny utgave av Hyttehallingen, 
Hallingdals egen hyttemesse.

Hyttehallingen skal samle alt næringsliv rela-
tert til hyttenæring i Hallingdal. Så her blir det 
muligheter for tomteselgere, hytteleverandører 
og utstyrleverandører til hytta å vise seg fram 
for hallinger, hyttehallinger og de som ønsker 
å bli hyttehallinger. 

Messa vil foregå i og utenfor Thonhallen, og 
vi er i gang med å se på hvordan vi kan gjøre 
Hyttehallingen til noe mer enn en hyttemesse, 
så tips og innspill tas imot med takk. I arbeids-
gruppa for messa sitter Regionrådet for Hal-
lingdal, 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.

Hyttemessa Oslo
25.-28.april var det Hyttemesse på 
Hellerudsletta, hvor Hallingdal var 
representert med et stort område. 

De siste årene har Hallingdal stått samlet og 
dette oppleves som positivt for både utstil-
lere og publikum. Turufjell, Høgevarde og 
Sørbølfjell hadde gode stander og fi kk 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 
representert med fl inke 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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Alpakkautstilling 
Palmehelga var det klart for 
nasjonal Alpakkautstilling 
i Thonhallen. Det er tredje 
året på rad at de har valgt 
Flå som sted og rundt 150 
alpakkaer var på plass og ble 
bedømt innen de forskjellige 
klassene. 

Fredag var det seminar på Veksthu-
set for både nye og erfarne alpakkaei-
ere, slik at man også hadde et faglig opplegg 
rundt dette. Alpakkaforeningen var nok en 
gang meget godt fornøyd med hjelp, opp-
legg og gjennomføring så vi håper at også 
utstillingen i 2020 blir lagt til Flå. Halling-
dal var godt representert med utstillere fra 
Bromma og Rukkedalen som gjorde seg godt 

bemerket. Dyrene blir bedømt på bakgrunn 
av ullfi bre, som teller 60%, kroppsbygning 
og helse, og årets dommer kom fra Australia.

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.

Åpning av Link Auto Roppemoen
Fredag 5. april åpnet Link Auto sine 
nyoppussede lokaler på Roppemoen. 

Dette har blitt et veldig bra industrisenter for Link 
Auto og deres to leietakere Rodegård Interiør og 
Krøderen Elektro. Det ble også laget en egen sak i 
Hallingdølen om åpningen og samarbeidet. Link Auto 
ved Nils Ole Lindquist fortjener stor applaus for frisk 
og fremtidsrettet satsing så dette blir bra.

I forbindelse med åpningen fi kk også Rodegård Inte-
riør vist frem sin nye datastyrte fres som eff ektiviserer 
arbeidet voldsomt. Fra å være et enkeltmannsforetak 
i låven i Svingen så er det nå blitt et aksjeselskap med 
3 arbeidsplasser og fulle ordrebøker. Lykke til videre!
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Hundetreningshelg i juli
Norges største brukshundklubb 
fl ytter sitt årlig sommerarrange-
ment fra Ål til Flå. 04.–07.  juli 
kommer 

Norges største brukshundklubb, Hønefoss 
og Omegn brukshundklubb til Flå for å 
avholde sitt årlige sommerkurs. Kurset 
har tidligere vært på Torpomoen, men er 
i år fl yttet til Flå. De gleder seg til kortere 
reisevei og høyere standard på fasiliteter 
og treningsareal. Det holdes kurs i grenene 
LP konkurranselydighet, agility, nosework, 
spor og rundering. 

Kurset er også åpent for Flåværinger som 
vil være med. Det kreves forkunnskaper 
til hver gren for å kunne delta, minimum 
introduksjonskurs. Det er begrenset med 
plasser på hver gren. 
Påmelding til kristian@fl avekst.no

Vi ønsker alle 
en riktig god 

sommer
 

Vi takker alle gode kunder 
gjennom mange år 

for samarbeidet.

Vi avvikler verksteddriften
og kan dessverre ikke tilby 

våre tjenester etter fredag 5. juli.

Hilsen Rolf, Lars, Kristen, Martin og Ola

Flå Bil og Traktor AS
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Åpning av Normal 
Torsdag 25. april åpnet den danske 
butikkjeden «Normal» sin nye butikk 
på Bjørneparken Kjøpesenter. 

Butikken tilbyr dagligvarer til svært gode priser, 
som de selv sier det «akkurat som grensehan-
del, bare i Flå». Butikkjeden har nå åpnet 69 
butikker i Norge og butikken på Flå er den før-
ste i Hallingdal. Butikken ble åpnet av ordfører 
sammen med representanter for normal-kjeden, 
kjøpesenteret og Olav Thon. Dette blir en fl ott 
og spennende tilvekst på senteret vårt!

AVSKJEDSFEST FO R 
LEN SMAN N  GEIR VIDME

Flå kommune 
inviterer alle til 

avskjedsfest for Geir.

Arrangementet foregår 
i gymsalen på Flå skole 

torsdag 20.juni kl.18

Det blir servering av 
mat, underholdning og 
taler til hovedpersonen.

Pga. servering må vi be om påmelding til Servicekontoret, Flå 
kommune på e- post: postmottak@�aa.kommune.no
eller telefon 32053600 innen 10.juni

VEL MØTT TOR EGIL BUØEN
Ordfører i Flå kommune



Kommunestyrevalget 2019
Godkjente valglister

Flå valgstyre har i møte den 13. mai 
2019 godkjent disse listeforslagene 
som offi  sielle valglister til kommune-
styrevalget 2019 i Flå kommune:

• Ap og KrF samarbeidet
• Bygdelista for Flå
• Senterpartiet

De godkjente listene ligger til gjennomsyn på 
servicekontoret, Flå Veksthus,
og på www.fl aa.kommune.no 

Kommunestyrevalget og 
fylkestingsvalget 2019

HVOR OG NÅR KAN DU 
FORHÅNDSSTEMME?
Du kan forhåndsstemme i perioden fra og med 
10. august 2019 til og med 6. september 2019 
på servicekontoret, Veksthuset i åpningstiden 
09.00-15.00. I tillegg holdes servicekontoret 
åpent for forhåndsstemmegivning lørdag 
10. august kl 10.00-14.00. 

Hvis din forhåndsstemme skal sendes til 
annen kommune, vær oppmerksom på at du 
selv er ansvarlig for å avgi stemme så tidlig at 
stemmegivningen når frem til det valg styret 
der du er manntallsført innen valgdagen 
9. september kl 21.00.

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING 
PÅ INSTITUSJON - FLÅHEIMEN 
Det kan også mottas forhåndsstemmer 
hjemme hos personer som oppholder seg i 
trygde- og omsorgsboligene med umiddelbar 
tilknytning til Flåheimen. 
Tidspunkt for forhåndsstemmegivningen ved 
Flåheimen blir onsdag 4. september kl 10.00-
14.00. 

AMBULERENDE STEMMEGIVNING: 
Dersom du på grunn av sykdom eller ufør-
het ikke kan avgi stemme på valgdagen eller 
forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi 
forhåndsstemme til ambulerende stemme-
mottaker der du oppholder deg. Søknad om 
å få avgi slik forhåndsstemme må være kom-
met inn til valgstyret innen 2. september 2019. 

Valgdagene 8. og 9. september
Stemmested på valgdagene er Flå skole, 
gymsalen. Åpningstider på valgdagene er; 

Søndag 8. september 2019: 
Flå skole, gymsalen – åpningstid 
kl 14.00-18.00 

Mandag 9. september 2019: 
Flå skole, gymsalen - åpningstid 
kl 09.00-20.00

Ta med valgkort!
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Lederskifte i 
Flå kommune
Fra 15. mars ble det endring i ledelsen for Teknisk 
avdeling i Flå kommune. Kolbjørn Ødegård som 
har hatt rollen som teknisk sjef i Flå kommune i 
en årrekke, har bestemt seg for å bli pensjonist.

Kjell Erik Østdahl har fra samme dato tatt over som 
teknisk sjef i kommunen. Kjell Erik har i ca. to år 
vært ansatt i Flå kommune som prosjektleder for 
de større byggeprosjektene som er gjennomført. 
Tidligere erfaring blant annet fra ledelse av større 
tekniske organisasjoner, og som leder for en entre-
prenørbedrift.
Teknisk har ansvar for alt av kommunal infrastruk-
tur som veg vann og avløp, samt kommunale bygg 
og eiendommer. I tillegg plan og bygg, skog og 
landbruk.

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 anskaff else av bolig, er det nok at den som 
søker tilskuddet er førstegangs- boligetablerer.

Reglementet er tilgjengelig på www.fl aa.kommune.no 

KOLBJØRN ØDEGÅRD
Avtroppende teknisk sjef

KJELL ERIK ØSTDAHL 
Påtroppende teknisk sjef
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Nye lokaler 
Flå Frivilligsentral har flyttet inn i 
nye lokaler på Flå skole, her ligger 
alt til rette for sosiale aktiviteter og 
møtevirksomhet. Det er nytt kjøkken, 
flott møterom og nye toaletter. Gym-
salen kan også benyttes dersom det 
er behov for større plass!

Åpningstider Flå Frivilligsentral: 
Mandag – Onsdag 
fra 09.00 – 15.00

Lokalene kan benyttes av alle frivillige 
lag og foreninger i Flå på kveldstid og 
i helger. For å bestille lokalene ta kon-
takt med Andrine på Frivillig sentralen 
på telefon 41 60 55 78 eller per 
e-post andrine.lillebo.markegaard@ 
flaa.kommune.no

Besøksvenn 
Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike 
grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. 
Flå Frivilligsentral ønsker å starte med en uformell 
besøksvennsordning som bidrar til å gjøre hverdagen 
lettere for ensomme i alle aldre. Hvem som helst kan 
være en besøksvenn eller be om å få besøk av en 
besøksvenn. Når kontakten er knyttet blir dere selv 
enige om hyppighet på besøkene og hva dere vil gjøre 
sammen. 

Til deg som vil være besøksvenn
• Frivilligsentralen sørger for å knytte kontakten,  

det eneste du må gjøre er å melde inn din inter-
esse om at du ønsker å være en besøksvenn 

• Alle som er besøksvenner må signere på en 
taushet serklæring før de kan være en besøks-
venn. 

• Begge parter må godkjenne hverandre  
før kontakten knyttes. 

• Til deg som ønsker å få besøk av en besøks-
venn

• Ring Flå Frivilligsentral og si at du ønsker  
å få besøk av en besøksvenn.

• Dette et taushetsbelagt og begge må god-
kjenne hverandre før kontakten opprettes.

Dersom du har spørsmål vedrørende besøksvenns-
ordningen ikke nøl med å ta kontakt med Flå Frivil-
ligsentral 41 60 55 78.
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Har du lyst på en småjobb? 
Flå Frivilligsentral er i gang 
med å etablere en småjobb-
sentral. Har du arbeidslyst 
og tid til overs kan du hjelpe 
andre som har behov for en 
håndsrekning. Oppdrags-
givere vil i hovedsak være 
eldre og utføre som ikke er i 
stand til å gjøre jobben selv. 

Småjobb er korte arbeids-
oppgaver på maksimalt 4 
timer som det er naturlig 
at ikke andre profesjonelle 
tar seg av. Typiske arbeids-
oppgaver vil være mindre 
vedlikehold, hagearbeid, 
handling, rydding, snømå-
king osv.  

Småjobberen (hjelperen) 
registrer seg for småjobb-
oppdrag ved å skrive under 
på et skjema der det også 
er et krav om taushetsplikt. 
Her blir det også registrert 
hvilke type oppdrag man 
ønsker å utføre. Dette gjø-
res på Flå Frivilligsentral. 

Formidling av jobb skjer 
ved at oppdragsgiver rin-
ger Service kontoret i kom-
munen. Oppdragsgiver får 
oppgitt kontaktinfo på en 
aktuell hjelper og må selv 
ta kontakt med vedkom-
mende. Småjobbsentralen 
har ikke noe ansvar for job-
ben annet en formidlingen. 

Betalingen for en småjobb 
er satt til 150 kr/timen for de 
over 18 år og 100 kr/timen 
for de mellom 13 – 18 år. 
Betalingen skal skje kontant 
mellom oppdragsgiver og 
hjelper. Som hovedregel vil 
slik inntekt være fritatt for 
skatt og arbeidsgiveravgift. 

Har du lyst til å bli en hjel-
per? I så fall ta kontakt med 
Andrine på frivilligsentralen 
(41 60 55 78)
Trenger du hjelp? Vi har 
allerede noen få hjelpere 
registrert. Ta kontakt med 
Servicekontoret i kommu-
nen på telefon 32 05 36 00.

Sommergøy 
Vi gjentar suksessen fra i fjor og 
arrangerer Sommergøy i uke 33 - 
siste uka i sommerferien. Dette 
arrangeres av Frivilligsentralen i 
samarbeid med lag og foreninger i 
Flå. Vi legger opp til en variert uke 
med aktiviteter for alle. Tilbudet er 
for 5. – 10. klasse og de som begyn-
ner i 5. klasse til høsten kan være 
med. Tilbudet er gratis og vi håper 
flest mulig blir med - da blir det 
mest gøy.

Mer informasjon og påmeldings-
skjema blir levert ut på skolen i 
god tid før sommerferien. Følger 
du med på Facebooksiden til 
Frivillig sentralen vil vi legge ut mer 
informasjon der etter hvert som 
aktiviteten blir klare. 

- 15 -



Et idrettslag skaper glede, mestringsfølelse 
og tilhørighet for både barn, ungdommer og 
voksne. I dagens samfunn med PlayStation 
og smarttelefoner er det enda viktigere at vi 
voksne oppmuntrer barn og unge til å være 
fysisk aktive. Idrettslaget vårt drives av flinke 
og engasjerte frivillige, disse personene bidrar 
til at IL Flåværingen har et tilbud til barn og 
unge her i bygda.

TAKK! 

Tusen takk til alle som bidrar som 
trenere, ledere, kioskvakt, opp-
mann, dommere etc.   – dere er 
gull verdt for barn og unge i Flå! 

IL Flåværingen har nettopp sig-
nert en ny 3-års avtale med hoved-
sponsoren Skue Sparebank og vi 
er takknemlige for at lokalbanken 
støtter oss. 
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Dersom du ikke har mottatt 
faktura fra IL Flåværingen i år 
betyr det at du ikke er registrert 
som medlem. 

Alle som er med på organi serte 
treninger som håndball, fotball, 
skikarusell og friidrett må være 
medlem.  Dette gjelder også 
voksne som trener volleyball, 

fotball og håndball i Thon hal-
len eller på Flå stadion. Der-
som du kun ønsker å støtte IL 
Flåværingen kan du melde deg 
inn som støttemedlem.

Medlemskap – IL Flåværingen

Fyll inn følgende info og lever denne lappen på servicekontoret til Flå kommune 
eller send e-post med info til: andrine.lillebo.markegaard@fl aa.kommune.no

Etternavn:

Adresse:

Fødselsdato:

Telefon:

E-post adresse: 
(hvis medlemmet er under 18 år må foresattes e-post adresse oppgis)

Kryss av for medlemskap [1]: Kryss av for Idrett:

Voksen
Støtte-

medlem
Barn Håndball Fotball Volleyball  Friidrett Langrenn

PRISER 2019 
Barn:  100,-
Voksen:  250,-
Støttemedlem:  200,-
Familiemedlemskap [2]:  500,-

[1]  Dersom dere ønsker familiemedlemskap må kontaktinfo på hver enkelt familiemedlem 
sendes inn. Dette må gjøre på mail til Andrine Markegård eller via MIN IDRETT. 

[2]  Familiemedlemskap forutsetter samme bostedsadresse og at barna er under 18 år. 
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MOT for dagen

Går dagene i fra oss? Er vi flinke til å fange 
øyeblikkene, de gode stundene og se hva som 
skjer rundt oss? Er vi for travle? Henger vi oss 
opp i bagateller? Krever vi for mye? Teksten 
under heter «Far tilgir» kunne likså godt vært 
«Mor tilgir». 

Og husk i forhold til positiv oppmerksomhet: 
De vi synes fortjener ting minst, er kanskje de 
som trenger det aller mest. Og husk: Vi skal 
alltid si hva vi mener, men vi trenger ikke alltid 
si alt vi mener. 

Ta vare på hverandre!
Ønsker dere alle med disse ordene 

en riktig god sommer!

Hilsen MOT Flå

FAR TILGIR

Hør her, min sønn. Jeg sier det her mens du lig-
ger og sover, med en liten neve under kinnet og 
dem blonde krøllene klistret fuktig til pannen. Jeg 
har sneket meg inn på rommet ditt alene. For 
bare noen minutter siden, mens jeg satt og leste 
på arbeidsrommet gikk det en bølge av anger 
g jennom meg. Full av skyldfølelse gikk jeg hit 
til sengen din.

Det er altså noe jeg har tenkt på, gutten min: 
Jeg har vært sint på deg. Jeg kjeftet på deg da du 
kledde på deg for å gå på skolen, fordi du bare 
feide over ansiktet ditt med kluten. Jeg tok deg i 
skole for ikke å ha på rene sko. Jeg ropte sint da 
du kastet noen av tingene dine på gulvet. Jeg fant 
noe å klage på under frokosten også. Du la albu-
ene på bordet. Du smurte for tykt på med smør. 
Og da du skulle stryke av gårde for å leke, mens 
jeg skulle av sted med toget, snudde du deg og 
vinket med en hånd og ropte: ”Ha det pappa!” 
Jeg ropte morskt tilbake: ”Rett i ryggen, gutt!”

Og så begynte det om ig jen alt sammen om 
ettermiddagen. Da jeg kom oppover veien fikk 
jeg se deg sitte å spille med klinkekuler. Det var 
hull i strømpene dine. Jeg ydmyket deg foran 
øynene på vennene dine, ved å sende deg foran 
meg opp til huset. ”Strømper er dyrt, og hvis du 
hadde vært nødt til å kjøpe dem selv, ville du ha 
vært mer forsiktig”. 

Tenk deg det, gutten min, fra en far!

Husker du senere, da jeg satt og leste og du kom 
fryktsom inn til meg med et såret blikk i øynene? 
Da jeg så opp, irritert over forstyrrelsen, nølte du 
ved døren. ”Hva er det du vil?” Spurte jeg brått. 
Du sa ingenting, men løp over gulvet i et eneste  
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sprang, kastet deg om halsen på meg, gav meg 
en klem og viste meg en hengivenhet som Gud 
har plantet i hjertet ditt, og som likegyldighet 
og forsømmelser ikke hadde kunnet ta bort. Så 
er du vekk, på vei opp trappen.

Lille gutten min, noen øyeblikk senere gled papi-
rene ut av hendene mine og en fryktelig følelse 
overveldet meg. Hva hadde vanene g jort med 
meg? Vanen med å finne feil, med å irettesette 
– det var det du fikk ig jen av meg fordi du var 
gutt. Det var ikke det at jeg ikke var glad i deg. 
Det var det at jeg ventet altfor mye av deg i 
forhold til alderen. Jeg brukte min egen alder som 
målestokk. Og det var så mye som var godt og 
fint og sant ved deg og ditt vesen. Det lille hjertet 
ditt var like stort som morgengryet over f jellene. 
Det viste du da du spontant kom løpende for å 
kysse meg god natt. Ingenting annet betyr noe i 
kveld, gutten min. Jeg er kommet til sengekanten 
din i mørke, og jeg har knelt i skam.

Det er en veik forsoning, jeg vet at du ikke ville 
forstå disse tingene hvis jeg fortalte deg dem 
mens du var våken. Men i morgen skal jeg bli 
en skikkelig pappa! Jeg skal være ”kameraten” 
din, være lei meg når du har det leit, le når du 
ler. Jeg skal bite meg i tungen når det melder seg 
utålmodige ord. Som et rituale skal jeg g jenta 
og g jenta: Han er bare en liten gutt, han er bare 
en liten gutt!

Jeg er redd jeg har sett på deg som en liten mann. 
Men når jeg ser deg nå, gutten min, kan jeg se 
at du ennå er et lite barn. I går satt du på mors 
fang med hodet på skulderen hennes. Jeg har 
krevd altfor mye, altfor mye.
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Vil du være støttekontakt?
 

Flå kommune har behov for personer som 
ønsker å være støttekontakt. Kommunen kan 
tilby støttekontakt til barn og voksne.

Den viktigste oppgaven er oftest å hjelpe den 
enkelte til en mer meningsfull fritid gjennom 
sosialt samvær og fritidsaktiviteter.

En støttekontakt må:
• Være over 18 år
• Være interessert i å arbeide  

med mennesker.
• Være stabil og pålitelig.
• Kunne samarbeide og sette grenser.

Det er en fordel å disponere bil. Støttekon-
takter som skal være med barn og ungdom 
må ha politiattest. Støttekontakt lønnes etter 
veiledende satser KS direktiver og får dekket 
kjøreutgifter.

Er dette noe du kunne tenke deg?
Ta kontakt med:  

Kirsti A. Ekeren
Saksbehandler Pleie og omsorg
Tlf: 903 64 999

Vårt lokalsamfunn 
Flå kommune har i mange år samarbeidet 
med Ungt entreprenørskap. I fjerdeklasse 
innebærer dette et prosjekt som heter vårt 
lokalsamfunn. 

Her får elevene lære om hvordan lokalsam-
funnet er bygd opp, hvordan demokratiske 

prosesser fungerer og hvordan vi finansierer 
fellesgoder gjennom å betale skatt. Som 
vanlig var det en engasjert gjeng som deltok 
med stor innsats. 

Takk for tre hyggelige arbeidsøkter
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I fl ere år har Roar Aas bygd opp 
og drevet museum på stasjonen på 
Gulsvik. På initiativ fra Roar laget 
Torgeir Medbøen 5 plakater med his-
torisk informasjon om Gulsvik stasjon 
og virksomheten der i forbindelse 
med bygginga av Bergensbanen. 

Torgeir ble ferdig med plakatene før han så 
alt for tidlig gikk bort i desember 2017. Infor-
masjonsplakatene er nå ferdig satt opp på 
stasjonen og det vil 7. juni ca kl 13.00 bli en 
markering av dette.

I forbindelse med Norsk Jernbaneklubbs 
50-års jubileum kjøres det denne dagen damp-
lok på Bergensbanen. Vi håper at toget stopper 
på Gulsvik og at dette skjer samtidig som vi 
avduker informasjonstavlene.

Gulsvik Vel arrangerer rebusløp 31. august i år 

Dette vil fungere som et kranselag etter dugnadsperioden på taket vårt. 

Dugnadsdatoer:
17.-18.august - riving av gammelt tak, og eventuelt legge papp og lekter.
24.-25.august - legging av tak.
Satser på god dugnadsånd

Hilsen fra oss i Gulsvik Vel 

Veterantog og åpning av plakater 
med historisk informasjon på Gulsvik 

For øvrig holder «stasjonsmester» Roar 
stasjonen åpen alle lørdager kl 12.00-15.00 

i juli og august. 
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Flå Røde Kors  – Et lokallag i vekst
Flå Røde Kors har vært et lite lokallag med relativ få aktiviteter. Det ble gjort en 
innsats i Flå Røde Kors med verving av nye frivillige i perioden 2016-2017. Dette 
resulterte i en liten økning, med «gjenoppliving» av noen gamle frivillige, samt noen 
nye helt nye. Fokuset vårt har vært rettet mot hjelpekorpset. 

Per i dag har vi en medlemsdatabase med ca. 50 
betalende medlemmer, hvorav ca. 20 er aktive fri-
villige som møter opp jevnlig eller gjør en innsats 
ved behov. 

Flå Røde Kors opplevde utfordringer med å tilfreds-
stille de nye kravene Røde Kors stiller til kvalitet og 
formelle kvalifikasjoner, for å være godkjent som et 
fullverdig hjelpekorps. Dette resulterte til et tungt 
år i 2018.

Styret i Flå Røde Kors bestemte etter årsmøtet 2018 
at dette ikke skulle være Flå Røde Kors sin slutt, 
men derimot vår nye start. Med et lokalsamfunn 
som er i stor utvikling, så må også Flå Røde Kors 
henge med. 

Røde Kors har gjennom sine 7 prinsipper; Huma-
nitet, Upartiskhet, Nøytralitet, Uavhengighet, Fri-
villighet, Enhet og Universalitet, en sentral rolle i 
lokalsamfunnet - og ikke bare i søk- og rednings-
oppdrag. 

Gjennom vår beslutning om en ny start, har vi 
oppnådd følgende;
•  Bedret økonomi. Dette har vi klart å få til ved 

å plassere ut containere ved de store hyttefel-
tene. I tillegg har vi hengt opp en postkasse 
for returpant-lapper på Kiwi-butikken. Dette 
gir oss jevnt gode inntekter gjennom hele året. 
Midlene skal brukes på tiltak rettet mot hjelpe-
korpset i form av oppgradering av materiell, 
utstyr og kursing av våre frivillige, noe som gjør 
oss til kompetent beredskapsaktør i Flå. 

•  Startet et samarbeide med Flå Frivilligsen-
tral. Vi har vært med på å etablere et felles 

«Frivillighetens hus», til nytte for alle frivillige 
organisasjoner og lag i Flå. Her skal vi være en 
naturlig og betydelig aktør i frivillig arbeid, både 
for unge og eldre i Flå. Vi har med dette samar-
beidet fått «nye og flotte Røde Kors-lokaliteter».

•  Gjennomført godkjenning og re-godkjenning 
av medlemmer. Helgen 4. og 5. mai gjen-
nomførte Flå Røde Kors godkjenning og 
 re-godkjenning av de hjelpekorpsfrivillige. 
 Vi har dermed gjennomført og dokumentert 
utsjekk i;

 o Kvalifisert førstehjelp
 o Grunnleggende søk og redning
 o Kvalifisert samband med nødnett 
 o Hjelpekorpsprøven 

I tillegg har vi startet med moduler i «Kvalifisert 
søk og redning», som vi regner med er på plass 
innen utgangen av høsten og starten på ny vin-
tersesong. Flå Røde Kors kan igjen endelig være 
stolte av å ha et godkjent hjelpekorps, og dermed 
en naturlig samarbeidspart i den frivillige delen av 
redningstjenesten i Norge.

•  Utstyr og materiell. Flå Røde Kors har hatt en 
aktiv innsats med dugnadstimer og anskaffelse 
av nytt utstyr.

 Vi har blant annet;
 o Ryddet og oppgradert depoet på Elvemo
 o Skaffet «ny» korpsbil, Toyota Hi-Ace 4x4 
 o  Røde Kors-uniformer, bekledning til alle 

aktive medlemmer
 o Ny oppgradert pc og smart-telefon 

I nær fremtid skal vi;
 o  Gå til innkjøp og bygge opp en 
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rednings- beredskapshenger 
 o  Pakke ferdige transportkasser, klargjort 

for søk- og redningsoppdrag 
 o  Evaluere og vurdere eventuelle behov for 

bytte og/eller nyanskaffelser av bl.a
  •  Evakuerings pasient-transport henger/

slede for snøscooter ev. ATV
  • Mannskapsbil/ beredskapsambulanse
  • Snøskuter
  • ATV
  • Båt-/vannscooter

Dette er bare starten på en snuoperasjon, som vi 
håper du vil bli en del av. Vi ønsker at Flå Røde Kors 
skal fremstå som et aktivt lokallag, helst med flere 
aktiviteter som dekker alle behov et lokalsamfunn 
trenger. Det er ikke bare hjelpekorps med bered-
skap som er Røde Kors-oppgaver i et lokalsam-
funn, selv om hjelpekorpsene sannsynlig også i 
fremtiden vil være den største og mest synlige 
aktiviteten i Røde Kors.

Andre oppgaver og naturlige aktiviteter under Røde 
Kors-paraplyen er bl.a;
o Barnas Røde Kors (BARK)
o  Røde Kors Ungdom og Røde Kors  

førstehjelp og friluftsliv (RØFF)
o Besøkstjeneste

Skal vi få til dette, har vi behov for flere frivillige, 
som er villige til å ta i et tak og ta ansvar.

Vi ønsker at 2019 skal være starten på en ny epoke 
i Flå Røde Kors, og vi håper du kunne tenke deg å 
bli med på laget vårt. Det er både artig, lærerikt, 
sosialt og meningsfylt å være frivillig i Røde Kors. 
Vi trenger også flere støttemedlemmer.
Ta kontakt med oss via oyvgan@gmail.com 
eller tlf. 948 89 802 eller meld din interesse via 
www.rodekors.no

Vi ser fram til å høre fra deg!

For Flå Røde Kors
Øyvind Gandrud
Operativ leder/ nestleder

- 23 -



17. mai
 i Flå 2019
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Flø Heimelaga
Bjørn Ole Martinsen som i 
mange år har drevet med litt 
catering på fritida, har nå utvi-
det virksomheten og starta Flø 
Heimelaga. 

Han har etablert seg i serveringsvogn 
på Elvemo. Produktene er den gamle 
nasjonalretten småmat og den nye 
nasjonalretten pizza. 
Småmat bestilles for levering når som 
helst, mens pizzavogna er åpen freda-
ger og lørdager. Det meldes om god 
kvalitet og stor omsetning. 

Vi takker for stort engasjement og stå-
påvilje, det trenger vi i kommunen vår. 
Lykke til i tiden som kommer.

Gjeddefi ske 
på Gøschvik 
Dugnadsgjengen tar også i år 
i et tak og arrangerer Gjedde-
fi ske på Gøschvik. 

Arrangementet foregår på Hallingporten 
den 22.juni og startskuddet pleier å gå 
kl 12.00. Se Facebook for nærmere info.

Etter at konkurransen er over blir det som 
vanlig, after-fi sh på HallingEventYr cafe.
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13. mai var det åpning av Grøslandelva 
kraftverk. Det er selskapet Småkraft som 
har stått for utbygginga i samarbeid med 
grunneierne langs elva.

Kraftverket vil gi en produksjon på ca 9 
gwh. Det tilsvarer årsforbruket til 450 hus-
stander. Utbyggingen er et godt eksempel 
på lokal utnyttelse av en fornybar ressurs, 
der verdiskapningen kommer både utbyg-
ger, grunneiere og kommunen til gode.

Vi ønsker lykke til

Åpning av Grøslandelva kraftverk
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Informasjon fra Flå Skytterlag
INFORMASJON OM MEDLEMSKAP
Fra 2018 benytter skytterlaget e-post til utsen-
ding av terminliste, faktura for medlemskap 
og generell informasjon. Vi benytter nå DFS 
medlemsregister, og hvert medlem har sin 
skytterID. Ved hjelp av SkytterID kan du logge 
deg på «Mitt DFS» på www.dfs.no. Her fi n-
ner du ditt medlemskort, som du kan skrive 
ut. (Instruksjoner om første gangs pålogging 
fi nner du på fakturaen). Vi leverer ut faktura 
for medlemskap og terminliste der vi mangler 
e-postadresse, men vi oppfordrer alle til å 
sende oss sin e-postadresse. Send til: olearn-
fi nnopsahl@gmail.com. 

TERMINLISTE OG AKTIVITET I 2019
I mai ble terminlista for 2019 og faktura for med-
lemskontingent sendt ut til lagets medlemmer på 
e-post. Når «Flåværingen» kommer ut, håper vi 
at også de uten registret e-postadresse har fått 
dette. Hvis ikke, ta kontrakt med Knut Aavestrud: 
Mob. 477 59 030.

Vi startet med trening og skyteprøve til stor-
viltjakt torsdag 23.mai, og vi har skyting hver 

torsdag fram til 29. august. Unntatt: 30 mai, 11. 
juli og 18. juli. Alle dager kl. 18.00 til 20.00. Da 
er også leirduebanene til Flå JFF åpne. Torsdag 
6. juni kl. 18.00 arrangerer vi jaktfeltskyting; 30 
skudd. Vi oppfordrer jaktlag til å stille! Dette er 
god trening, og de 30 obligatoriske skuddene 
for storviltprøven blir gjennomført. 

Dersom noen er interesserte i baneskyting 
200m, så prøver vi å legge dette til tirsdager. 
Ta kontakt med undertegnede eller Kolbjørn 
Berg: Mob. 905 73 497. Vi vil også arrangere 
ungdomsskyting med kal. 22 på 100m etter 
nærmere avtale, fortrinnsvis på tirsdager.

Søndag 16. juni arrangerer vi Skytingens dag. 
Det blir anledning til å skyte på 100m med 
kal. 22 og grovkaliber, og det blir skyting på 
200m. Leirduebanene vil også være oppe. 
Påmelding fra kl. 12.00. Vi oppfordrer fl est 
mulig til å møte opp, også de som bare vil 
avlegge skytebanen et besøk – Bevertning.

I august vil skal vi ha en dag med «Sommer-
gøy» i samarbeid med Flå JFF og i regi av 
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Frivilligsentralen. Dette var populært i fjor, og 
vi håper å kunne lage et like godt program i år.

INNEBANEN 15M FOR KAL. 22 PÅ FLÅ SKOLE
I forbindelse med rehabilitering av skolen, har 
innebanen og tilstøtende rom blitt ombygd. Den 
har vært stengt siden i fjor høst. Ombygging har 
tatt tid, men vi må prøve å få banen i funksjon til 
høsten: Trening for ungdomsskyttere på inneba-
nen på Flå skole etter skoletid på tirsdager har 
vært populært. Forrige sesong (2017/18) stilte 
Flå skytterlag med 8 ungdoms-skyttere på Spare-
bank 1 karusell 15 m Hallingdal gjennom vinteren. 
Dette må vi fortsette med, men da må vi få i 
stand banen slik at ungdommene kan trene. Og 
den nye banen, og tilstøtende lokaler blir bra.

Flå frivilligsentral har fl yttet inn på skolen, med 
kort avstand til innebanen. Gjennom godt sam-
arbeid ønsker vi å tilrettelegge aktiviteter for 
ungdom på skolen. Og kanskje for voksne?

UTNYTTELSE AV 
GULSVIKSKOGEN SKYTEBANE
Sammen med Flå JFF disponerer vi et fl ott 
anlegg. Vi har hatt representanter for Nes JFF og 
Hemsedal Jegerforening på besøk. De er begeis-
tret for anleggene. Vi, Flå skytterlag og Flå JFF) 
med støtte fra Nes og Hemsedal, planlegger nå 
å arrangere stevner i jaktfelt som en del av Bus-
kerud og Oppland Jaktfeltkarusell senvinter/vår 
2020. Dette er et arrangement over 2 dager med 
100 til 250 deltagere. Da får vi utnyttet anleg-
get, og bygningene – Og vi setter Gulsvikskogen 
skytebane «på kartet» igjen. 

Når dette leses har Jakt- og fi skesenteret allerede 
gjennomført fl ere kurs, og jegerne er i gang med 
trening. Som sagt – Vi har et fl ott anlegg: Det 
brukes, men vi kan bruke det mer!  Vel møtt på 
skytebanen.

Ole Arnfi nn Opsahl
Formann fl å skytterlag
olearnfi nnopsahl@gmail.com
Mob. 90978568
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TOG OG BUSS til og fra Flå  
   

TOG: 

 FLÅ
–O

SLO
–FLÅ

Fra Flå: Ankomst Oslo:
03:47 06:13
16:38 19:05
21:30 00:05 (Bytte av tog i Drammen)

Fra Oslo: Ankomst Flå:
06:25 08:39
12:03 14:16
23:25 1:50 (ikke lørdag)

FLÅ
–BERG

EN
–FLÅ

Fra Flå: Ankomst Bergen:
01:53 06:49
08:40 14:57 (Bytte av tog på Voss)

14:17 18:55

Fra Bergen: Ankomst Flå:

11:59 16:37
16:15 21:29
22:59 03:46

     2  Togbytte på Voss   

BUSS:

FLÅ
–O

SLO
–FLÅ

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: Endestasjon:
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:

FLÅ–H
.FO

SS–FLÅ

Fra Stavn: Ankomst Hønefoss:
6:28 7:48 (Bytte på Sokna)

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

FLÅ
–G

O
L–FLÅ

Fra Flå: Ankomst Gol:
06:40 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.

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

Ekspedisjonstider:
Mandag - fredag kl 08.30-15.00
Uteblitt time må betales!
Ved endringer av ekspedisjonstider 
og annen informasjon, 
se www.fl aa.kommune.no 

FLÅ BIBLIOTEK

FLÅ LEGEKONTOR

FLÅ SVØMMEHALL

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 kr      40,-
Voksne årskort kr 1.040,-
Voksne halvårskort kr    520,-
Barn pr gang kr      30,-
Barn årskort kr    780,-
Barn halvårskort kr    390,-



8. mai
Den nasjonale frigjørings – og veteran-
dagen ble også i år markert med blom-
sternedleggelse ved minnesteinen over 
kampene ved Gulsvik. 

På kvelden var det fellesarrangement for 
veteraner fra hele Hallingdal på Ål. 

 

Når livet tar slutt – å snakke om døden
Vi lever i en tid der hver dag fylles av nyheter fra alle verdens kanter. Vi hører 
om krig, naturkatastrofer og voldsomme hendelser. På denne måten er døden 
alltid en del av livet vårt, men kanskje bare fjernt og uvirkelig.

Men på et eller annet tidspunkt i livet berøres vi alle 
av døden. Vi opplever at noen vi er glad i går bort, 
kanskje etter lang tids sykdom eller brått og uventet.

Besteforeldre, foreldre eller venner. Kanskje også 
barn og søsken eller den vi deler livet med. Kanskje 
blir vi selv alvorlige syke og kjenner på bekymringen 
om hva som vil skje med vårt eget liv.

Døden er endelig. Den bringer oss sorg og savn. 
Kanskje bringer den oss også tanker og spørsmål 
om det ukjente, om hva som skjer etter døden.

Det som skjer med oss når vi selv blir alvorlig syke 
eller når noen vi er glad i dør, har noen fellestrekk. 
I en krise skjer det noe med oss. Med følelser og 
tanker og med kroppen. Samtidig er det som skjer 
veldig forskjellig, fordi vi er forskjellige, fordi døden 
møter oss forskjellig og fordi støtten vi har rundt 
oss er forskjellig.

Hva kan vi gjøre når døden møter oss? Hva skjer 
den første tiden? Hvordan kan vi sørge for en 
ramme som gjør begravelsen til den dagen vi 
ønsker den skal være?

Vi ønsker å sette fokus på dette ved å invitere til 
en åpen temakveld i kommunestyresalen på Flå 
mandag 28. oktober 2019 kl. 18.00.

Prest Kjell Bjørka, kirkeverge Martha Kristin Gap-
tjern, leder for det psykososiale kriseteamet i Flå, 
Kari Ribberud, sykepleiere og kreftkontakter i kom-
munen, Anette Heiplass og Kirsti Amlie Ekeren, 
helsesykepleier Siv Merethe Glesne og helse og 
omsorgsleder Mette Jahr deltar.

VELKOMMEN
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Arrangement på HallingEventYr Cafe og Handleri i sommer

22. JUNI – ST.HANS-FEST FRA KL 17.00
Memory Lane spiller fra kl 17.00, etter fulgt av 
LesBoyz m. bl.a. Magne Frydenlund. Følg med 
på Facebook og plakater for mer informasjon.

20. JULI – SOMMERFEST MED SPLITTER-PINE
Grillmat. Følg med på Facebook og plakater for 
mer informasjon.

28. SEPTEMBER – VÅR TRADISJONELLE 
OKTOBERFEST
blir arrangert for tredje gang. Sett av datoen 
allerede nå.

ÅPNINGSTIDER I SOMMER
Kl 09:00-21:00 alle dager

GENERELT
For bordbestillinger og spørsmål ellers ang. cafeen, 
ta kontakt på ol@hallingporten.com eller 45205441

HALLINGEVENTYR:
Ta gjerne kontakt for å spille Paintball eller 
boblefotball, eller om du ønsker å ha et lag med 
venner eller familie som vi kan skreddersy opp-
levelse rundt. 
Ta kontakt på tlf: 95838312/
mail: martha@hallingeventyr.no

HallingEventYr og Saga Gulsvik:

Kulturarv Gulsvik – har med støtte fra bl.a. 
Buskerud Fylkeskommune – et oppriktig ønske om 
å «børste støv av og åpne dørene til» en del av 
Gulsviks historie. Etter hvert som årene går blir det 
færre som kan huske hendelsene og videreformidle 
historiene lokalt. Samtidig bringer økende hytte-
utbygging og tilfl ytting i regionen med seg mange 
familier «utenfra» som ikke kjenner historien. Vi 
ser at interessen for lokal kunnskap og historie er 
økende, samtidig som tradisjoner, håndverk  og 
bygningsvern får økt oppmerksomhet. Vi vil ta vare 
på mer enn før, vi vil oppsøke røttene i større grad 
enn før og tenke bærekraftig.

Dette er et samarbeid mellom Saga Gulsvik og 
HallingEventYr, med bistand fra Liberman produk-
sjoner og teaterkonsept på teaterdelen. 
Det blir guide som går inn i ulike roller som for-
tellerteater og får frem historien til Gulsvik på en 
«levende» måte. I tillegg blir det åpent sagbruk.  

Dette blir et konsept som også blir mulig å bestille 
som grupper utenom disse datoene fra 23/7 og 
utover høsten. Kan da kombineres med enten en 
god lunsj eller så enkelt som kaff e og vaff el.

20. JULI
Magne Frydenlund spiller på saga på dagen/
ettermiddagen. Følg med på Facebook 
og  videre oppslag.

Familiedag: 21/7, 27/7-28/7 og 3/8-4/8.
Vi synes dette er spennende!! Gjør du? 
Følg med følg med!!

Kontakt Kulturarv Gulsvik: 
Sjur Heglund:  
sjur.heglund@gmail.com eller mobil: 97600266
Martha Kristin Gaptjern: 
martha@hallingeventyr.no eller mobil: 95838312
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GJEDDEFISKE OG
ST.HANSFEIRING

LØRDAG DEN 22. JUNI
Sted: HallingEventYr cafe og Handleri, Gulsvik

Salg av grillmat fra kl 13.00. Aktiviteter 15-17. Fest på kvelden.
Utstiller: Hvis noen ønsker utstillerplass så ta kontakt på 45205441

Fiskekonkurranse
Tid: 12.00 - 17.00
(innveiing fra kl 16.00)

       Påmelding fra kl 10.30
        Båtmotor i 1. premie på Gjeddefiske

På Cafeen:
• Aktiviteter/konkurranser fra kl 15-17
          Øksekast, hesteskokasting, promillebrilleløp

Afterfiske og St.Hans fest m/ bandene
Memory Lane og LezBoys m/bl.a. 
Magne Frydenlund.

Musikk fra kl 18.00.
18. års aldersgrense fra kl 19.00

Inngang kr 100 fra kl 19, og frem til kl 22.00 Etter kl 22.00 kr 
200
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Informasjon fra Flå menighet

Kirkeverge:  

MARTHA KRISTIN GAPTJERN,

Tlf: 91 13 43 27 

Kirkekontoret: 32 05 36 00/

direkte 32 05 36 49

Mail: fl aakirke@fl aa.kommune.no  eller 

martha.gaptjern@fl aa.kommune.no

STABSINFO:

Sokneprest Flå: 

ARNSTEIN BLEIKTVEDT

Kontoret: 32 05 36 00/direkte 32 05 36 45 

mobil: 95 82 87 06

Organist/konfi rmantmedarbeider/

trosopplærer:

MARIANNE GANDRUD SKINNES, 

Tlf: 91 79 63 77  Kontoret: 32 05 36 00/

direkte 32 05 36 44

mail: marianne.gandrud.skinnes

@fl aa.kommune.no

Kirketjener/klokker

KARIN REIERSGÅRD, tlf. 97 17 34 36

Kirkegårdsarbeider:

PER ARNE MARTINSEN, tlf: 95 93 79 61

Mail: perarne.martinsen@gmail.com

Planting Flå Kirkegård:

ØYVIND RIGGENHOLT, tlf: 97 14 99 38

INFO FRA KIRKEKONTORET
Vi går nå inn i kirkevalgperioden, og lista er nå klar. Kirkeval-
get foregår 8. og 9. september. Forhåndsstemmingen starter 
10. august. Flå menighetsråd har fått gode kandidater til valg 
av nytt kirkelig fellesråd og menighetsråd for Flå. Sjekk eget 
innlegg om dette.

Trosopplæringen jobber jevnt og trutt med aktiviteter for 
barna, og vi hadde 9 fl otte konfi rmanter til konfi rmasjon 
4. mai i Flå Kirke. Tusen takk til Børre og Magne Fryden-
lund som bidro med musikalske innslag i gudstjenesten. Vi 
gratulerer alle konfi rmanter og familier med den store dagen 
og ønsker dere alt godt i livet.

Vi har også i år hatt god hjelp til dugnad på kirkegården. 
Tusen takk til dere alle som stiller opp på dette.

I april var det fasteaksjon landet rundt. Tusen takk til konfi r-
manter med foreldre og menighetsrådet som hadde jobben 
med å gå med bøsser denne dagen.

Vedlikehold av kirken settes i gang først våren 2020. Dette 
ble en prioritering fra kommunen, da de gjorde en del til-
tak høsten 2018, og for å få en god og grundig prosess på 
arbeidet som skal gjøres også i forhold til anbud som skal 
ut. Det er godt at vi har god støtte i ryggen fra kommunen 
til å ta vare på kirken vår.

Vi har hatt en prøveordning med åpen kirke for de som har 
ønsket å ta turen. Da vi nå går inn i en periode med ferietid 
og ikke fast prest på Flå, blir dette satt på pause. Men vær 
så snill og ta kontakt allikevel hvis behovet er svært ønskelig. 
25. august er det tid for å samle 50-års konfi rmanter igjen. Så 
sett av datoen. Er det noen av dere som er 50-års konfi rman-
ter som har lyst til å være med å samle gjengen, så ta kontakt 
med kirkekontoret. Det bruker alltid å være en samling etter 
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kirken. Denne samlingen er det konfi rmantene 
selv som står for. Derfor er det viktig at et par 
stykker tar ansvar for dette. Kirkekontoret er 
behjelpelig med å lage navnelisten med alle 
som er konfi rmert for 50 år siden.

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. 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. 

28. oktober på Flå veksthus har vi i samarbeid 
med kommunen satt av en kveld til tema om 
døden. Det blir god informasjon både på det 
praktiske rundt begravelser, men også infor-
masjon om ønsker og behov den siste tiden, 
og i etterkant i forhold til bearbeidelse av sorg. 
Eget innlegg om dette.

Vil igjen minne om at hvis dere ønsker en 
prat på kirkekontoret, så ta kontakt for avtale. 
I hovedsak vil jeg være å fi nne på kirkekon-
toret onsdager, og vil selvfølgelig være så 
fl eksibel som mulig hvis du/dere ønsker en 
prat utenom denne dagen. Servicekontoret i 
Flå kommune er til enhver tid informert hvis 
jeg ikke er tilstede.  Pga ferietid, så vil det nok 
være perioder i sommer hvor vi ikke alltid er 
tilstede på kirkekontoret.

Noen som fortsatt ønsker plantetjenester eller 
selvvanningskasser, så ta kontakt med kirke-
kontoret eller direkte med Øyvind Riggenholt 

som gjør denne tjenesten for oss her på Flå.
Se ellers egne innlegg om gudstjenester.
Ønsker dere alle en riktig god sommer.

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

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
Martha Kristin Gaptjern
Kirkeverge, daglig leder
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Vårdugnad på kirkegården
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ORGELET MANGLER 
HOVEDSTEMME!

Orgelet vårt ble bygget av Paul Ott i 1984. 
Oppbyggingen av det og ikke minst klan-
gen er typisk for tysk og litt misforstått 
neobarokk, særlig når man tar i betraktning 
at orgelet mangler hovedstemmen (Prin-
cipal 8’) i hovedverket. Denne stemmen 
danner vanligvis fundamentet i orgelklan-
gen 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’ fl øyten 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 orge-
let 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 fi nan-
sielle muligheter og fysiske begrensninger 
i orgelets oppbygging.

Alle monner drar, så ønsker du å gi en pen-
gegave 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!

- 37 -



PRESTENS PENN

Stille bønn

Bønn er kontakt med Gud.
Å be er en samtale med Gud. 
I en samtale mellom to er det viktig at 
begge lytter til den andre. Særlig dersom 
jeg samtaler med en interessant person 
som har mye å lære meg, er det viktig å gi 
mye tid til å lytte. Slik også med bønn: Det 
er viktig å ha tid til å lytte, altså stillhet. 

Det er ikke alltid lett å få til å være stille. Vi 
må øve oss. Vi trenger regelmessighet. Det 
fi nnes ingen regel for hvor ofte eller hvor 
lenge du skal be. Du må selv fi nne fram til 
det som passer for deg. Men det kan være 
lurt å ha noen vaner.

Det er godt å være stille
og vente på hjelp fra Herren.

La oss ransake og prøve våre veier
og vende om til Herren.
Det er godt å være stille

og vente på hjelp fra Herren.
(Klagesangene 3, 26+40)

Hvor lenge skal en bønnestund vare? Finn 
ei tid som passer for deg. Jeg synes det er 
greit å bruke pipe-alarmen på klokka mi. Så 
setter jeg den til å pipe når jeg har bestemt 
å avslutte bønne-stunden. Du kan prøve 10 
minutter. Kvekerne praktiserer stille bønn 1 
time hver søndag, hvorfor ikke prøve. Det 
kan også gi en verdifull opplevelse å be 
stille sammen med en eller fl ere andre.

Men det kan være vanskelig å fi nne still-
heten med hele oppmerksomheten rettet 

mot Gud. Tankene fl yr i alle retninger. Da 
fi nnes det mange måter å hjelpe seg til 
konsentrasjon.

Du kan velge en liten setning fra bibelen, 
gjerne noe som handler direkte om Jesus 
eller en setning om Guds kjærlige omsorg. 
Denne lille setningen tar du med deg i 
bønnestunden og sier den inni deg hver 
gang du merker at konsentrasjonen glir 
bort. Du kan også bruke “Jesusbønnen” 
(Markus 10,47).

Men det er ikke alltid best å sensurere tan-
kene som kommer. Du kan innlede med en 
kort bønn om å få nærhet til Herren. Så 
kan du la tankene fare fritt. Det er viktig 
å la alle tankene gå fritt av og til. La de 
komme fram for Gud: Hat, sex eller andre 
tanker du ikke har tillatt deg å slippe fram. 
Deretter tar du deg tid til å refl ektere over 
tankene som kom – og skrive ned hoved-
punkter både fra bønnestunden og fra din 
refl eksjonen etterpå. Noen ganger må vi 
også akseptere at bønnestunden blei mis-
lykket – i hvert fall ut fra det jeg håpet. 
Det er viktig å akseptere at bønnestunder 
er ulike.

Stille bønn kan være den mest direkte 
måten å gå inn i sitt rom, lukke døren 
og være nær Gud i bønn. Men i perioder 
blir det vanskelig å fi nne konsentrasjonen 
aleine. Da kan det være nyttig å prøve å ha 
stille bønn i et fellesskap med andre, eller 
på en rolig vandring.

Hilsen Kjell Bjørka

Det er godt å være stille
og vente på hjelp fra Herren.

La oss ransake og prøve våre veier
og vende om til Herren.
Det er godt å være stille

og vente på hjelp fra Herren.
(Klagesangene 3, 26+40)
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Konfi rmasjon i Flå 2019
Lørdag 4. mai var det 
konfi rmasjon i Flå kirke.

Magne og Børre Frydenlund sto for fi ne 
musikkinnslag, og dette sammen med 
sokneprest Kjell Bjørka skapte en fi n start 
på en stor dag for mange.

1. rekke fra venstre: Mari My Steinmoen, 
Nora Frydenlund, Emilie Kristine Kaspersen

2. rekke fra venstre: Magnus Evenstuen, 
Torbjørn, Brunes, Olav Gaptjern

3. rekke fra venstre: Fredrik Amlie Ekeren, 
Anders Gunnerud (i tillegg har 

Ekin Seyhan konfi rmert seg)
Prest: Kjell Bjørka

Fotograf: Marit Skredegård, Gol

Godt resultat på Fasteaksjonen!

Innsamlingen totalt i år kom på 17.747,-, en økning på 4%.

Dette kommer godt med i Kirkens Nødhjelps arbeid med blant annet 
å skaff e vann til de som trenger det mest. Med denne summen er det 

sikret 89 mennesker vann resten av livet! Mer info og statistikk 
kan hentes ut på www.fasteaksjonen.no

Tusen takk til konfi rmanter, 
foreldre og menighetsråd som satte av tid til å hjelpe til, 

og takk til alle som bidro med pengegave!

Konfi rmasjon 2020
Etter søknad fra menighetsrådet til biskop, 
gjenstår lørdag 2.mai 2020 som innvilget dato 
til konfi rmasjonsgudstjeneste.
Ny søknad om å fortsette denne ordningen vil 

bli sendt inn da vi ser at det har mange fordeler 
å legge gudstjenesten og feiringen til lørdag. 
Uansett pleier konfi rmasjon i Flå å være første 
helga i mai.
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Informasjon til konfi rmanter med foresatte 2019/2020
(med forbehold om endringer)

Undervisningen består av:

UNDERVISNINGSTIMER  
Disse holdes rett etter skoletid (på Veksthu-
set). Dag ikke fastsatt, men mest sannsynlig 
tirsdag eller torsdag for dette kullet. Egen over-
sikt med datoer for når vi møtes kommer til 
høsten. (Undervisning og opplegg i helger er 
obligatorisk, og tilstedeværelsen må være på 
minimum 80 %)

GUDSTJENESTER                    
Konfi rmantene skal i løpet av året ha fått med 
seg 9 gudstjenester. Noen av disse er en del av 
konfi rmantopplegget. Utover disse velger kon-
fi rmantene selv hvilke gudstjenester de går til. 

GUDSTJENESTENE ER: 
* Presentasjonsgudstjeneste 22.9 
* Lysmesse 1.12
* Gudstjeneste i forbindelse med weekend
* Samtalegudstjeneste Søndag 26.4
* Konfi rmasjonsgudstjeneste Lørdag 2.5 
* To gudstjenester som de velger selv
* To ministranttjenester

Under gudstjenestene fyller konfi rmantene 
ut et skjema hvor de refl ekterer litt over sin 
opplevelse av gudstjenesten. 

MINISTRANT                                                                    
Konfi rmantene er såkalt ministranter på to 
gudstjenester i løpet av året, en før jul og en 
etter. Ved denne gudstjenesten hjelper kon-
fi rmanten til med gjennomføringen av guds-
tjenesten. Oppgavene kan være tekstlesning, 

bistand ved dåp, lystenning, samle inn kol-
lekten, m.m. 
En av ministranttjenestene kan også være å 
hjelpe til med trosopplæringstiltak, for eksem-
pel lage mat på FLÅKK, arrangere leik/sang/
dans osv. Dette blir konfi rmant og trosopplæ-
rer 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. (Som regel en 
lørdag i oktober, dato ennå ikke satt)

WEEKEND
Weekend for konfi rmantene blir mest sann-
synlig en kombinasjon av slalom/snowboard/
langrenn og undervisning på Høgevarde en 
lørdag. Avsluttes med gudstjeneste søndag. 
Mye undervisning foregår denne helgen (dato 
ikke satt, men mest sannsynlig i februar)

KONFIRMANTFESTIVAL  
Konfi rmantene deltar sammen med de andre 
konfi rmantene i Hallingdal på festival, anta-
gelig en lørdag i begynnelsen av mars. Her 
møtes årets konfi rmanter til innebandyturne-
ring, sosialt samvær, gudstjeneste, og solida-
ritetstivoli. 

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Konfi rmantene deltar i Kirkens nødhjelps 
fasteaksjon og samler inn penger ved dør til 
dør aksjon uka før påske. (Landsomfattende) 
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Noah og 
skapelsen
En stor takk til Liberman pro-
duksjoner som viste «Noah 
og skapelsen» til barnehagen 
og 1.–4. klasse 5. mars. Det 
var en fengende, fargerik, 
lærerik, nær, alvorlig og lat-
termild forestilling. Det var 
fantastisk å se hva to dyktige 
skuespillere og noen rekvisit-
ter kunne gjøre med både barn 
og voksne. Terningkast 6.

ØNSKET MÅL FOR KONFIRMANTÅRET
I løpet av konfi rmantåret vil konfi rmantene 
komme nært inn på kirke og menighetsliv.  
Vi ønsker at de skal bli enda mer bevisst på 
vår kristne arv. Et selvsagt mål er også å få 
dem til å refl ektere over sin egen tro. Mye av 
konfi rmanttiden handler om å møte kristen 
tro og liv i praksis. 

PRIS: 1500,-

REGISTRERING:
Viktig:
Gå inn på www.fl aakirke.no («Påmelding til 
konfi rmasjon 2019/2020») og registrer deg 
som konfi rmant nå i vår/sommer, og du vil 

bli kontaktet til høsten for å få mer info om 
konfi rmasjonstiden.

BLI MEDLEM AV FACEBOOK-SIDEN VÅR:
(Lukket gruppe kun for konfi rmanter og foreldre)
Søk opp «Konfi rmanter Flå 2020» og be om 
medlemskap.
På denne siden blir det utvekslet mye info fra vi 
starter opp og hele konfi rmasjonstiden, og det 
er en fl ott arena å kommunisere med alle på.
Medlemskapet må godkjennes av adminis-
trator, og gjelder kun konfi rmant og foreldre.
Ps: Viktig at foreldre også er med i denne 
gruppen.

Vi gleder oss til å møte dere til høsten!

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN



I mai ble tradisjonen tro de 
som fyller 7 år i løpet av året 
invitert til gårdsbesøk hos 
Laila Sævre. 

Seks spente førsteklassinger møtte 
opp, og vi fi kk ei fi n tid i fjøset. Åtte 
lam hadde kommet til verden før vi 
kom, og jammen var vi så heldige at 
ett lam til ble født mens vi var der! 
Vi koste med koppelam, leste om 
sauen som ble borte, og koste oss 
med kjeks og saft.

Førsteklasses gårdsbesøk!



Tårnagent
Dette er et tiltak som er for 2. og 
3. trinn. Som Tårnagenter får barna 
løse oppdrag og mysterier og utfor-
ske kirken, klokkene og kirketårnet. 
Tårnagentdatoen blir tirsdag 18. juni 
eller torsdag 20. juni. Barna blir hen-
tet etter skolen (kl.12.20) og er ferdige 
rundt kl. 15.30/16 (under planlegging) 
I tillegg blir det 
egen Tårnagent-
gudstjeneste søn-
dag samme uke. 

Ellers fra 
høsten av:
• Flåkk-klubben for barn 3-10 år 

starter opp igjen etter høstferien. 

• Viktig: Lik Facebooksiden vår 
«Trosopplæringen i Flå» for alltid 
å være oppdatert på hva og hvor 
ting skjer. Det henges også opp 
oppslag.

• Babysang vil også bli annonsert 
på Facebook-siden vår, via opp-
slag og via helsestasjonen. Følg 
med utover høsten!

• «Fest på slottet»: Som vanlig 
vil årets 4-åringer bli invitert til 
fi reårs-samling i september, og 
mulighet for utdeling av 4-årsbok 
på egen gudstjeneste.

Spørsmål rundt trosopplæring?
Kontakt Marianne Gandrud Skinnes, 
917 96 377, marianne.gandrud.skin-

nes@fl aa.kommune.no
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Etterpå var det fargerikt 
karneval på menighetshuset 
med boller, lek, ansikts-
maling, pinjatta og dans (og 
selvfølgelig danset vi jenka;-) 

TAKK TIL ALLE 8 BARN 
SOM KOM!

Karneval- og dåpslysmesse
Det var en fi n karneval- og dåpslysmesse søndag 24. februar. 
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Påskeandakt 
på Sauvall – Høgevarde
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Søndag 26. mai (6 s. i påsketiden)
Kl. 11:00  Flå kirke
Prest:       Janne M. Sukka
  Off erformål: Blå Kors

Lørdag 8. juni (Pinseaften) 
Kl.18:00 Flå kirke (pinsevake)
  Prest: Janne M. Sukka

Søndag 23. juni (2. s. i treenighetstiden),  
  Tårnagent, kirkekaff e
Kl. 11:00 Flå kirke
   Off erformål: 

Trosopplæringen i Flå

Søndag 7. juli (4. s. i treenighetstiden)  
  obs: merk tiden
Kl 19.00 Flå Kirke
   Musikkandakt med prest 

Janne. M. Sukka og organist 
Kari Bergaplass.

  Off erformål: Orgelgave

Søndag 21. juli (6. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke 
   Off erformål: 

Krisesenteret i Hallingdal
  
Søndag 11. august 
(9. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
  Off erformål: Modum Bad

Søndag 25. august 
(11. s. i treenighetstiden), 
  50 års konfi rmanter
Kl. 11:00 Flå kirke
  Off erformål: Orgelgave

Søndag 8. september 
(13. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke 
   Off erformål: Menighetens 

misjonsprosjekt
                                                                                                              
Søndag 22. september 
(15. s. i treenighetstiden), 
4-års bok, konfi rmantpresentasjon
Kl. 11:00 Flå kirke
   Off erformål: 

Trosopplæringen i Flå
  
Lørdag 28. september: 
Fjellets dag på Høgevarde, Flå
Kl 12.00 

Søndag 6. oktober
(17. s. i treenighetstiden)
Kl. 11:00 Flå kirke
  Off erformål: 
  Tv- Aksjon (Care Norge)

Søndag 20. oktober 
(19. s. i treenighetstiden),
    Førsteklasse, 6-årsbok og 

kirkekaff e. Besøk av Norske 
misjonsselskap v/Reidun Weber 
Andersen. Misjonssøndag

Kl. 11:00 Flå kirke
    Off erformål: 

Menighetens misjonsselskap
  
Søndag 3. november (Allehelgensdag)
Kl. 18:00 Flå kirke 

Vi går i kirken

HUSK Å FØLGE MED PÅ FACEBOOK, NETTSIDE 
OG HALLINGDØLEN I TILFELLE ENDRINGER
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Døpte
Agnes Skinnes
Ekin Seyhan

Med ønske om alt godt i livet!

Døde
Mars:
Knut Hilde Buøen
Betsy Karin Grøslandsbråten

April:
Jorunn Breivik

Våre tanker går til dere alle pårørende!

8.–9. sep. 2019
Kirkevalget

Forhåndsstemming fra 10. august–6. september
Mandag–fredag kl 10.00-14.00 på Flå servicekontor

Valgdagene:  Valglokale, Flå Skole
Søndag 8/9  Kl 14.00-18.00
Mandag 9/9  Kl 09.00-20.00

LISTE FLÅ MENIGHETSRÅD KIRKEVALGET 2019
1.  Jon Roar Strandenes, f. 1951, Valgobservatør
2.  Aud Marianne Eidal Berg, f. 1949, Konservator
3.  Mariann Haugen Evenstuen, f. 1973, Lærer
4.  Dan Kenneth Gigernes, f. 1978, Butikkmedarbeider
5.  Silje Marie Bryhn, f. 1990, Butikkmedarbeider
6.  Elise Breivik, f. 1980, Førskolelærer
7.  Ellinor Frisenberg, f. 1962, Hjelpepleier
8.  Sille Kristin Gandrud, f. 1971, Helsearbeider
9.  Martha Karin Teigen, f. 1964, Hjelpepleier
10. Aud Elisabeth Myhre Andersen, f. 1946, Helsearbeider

Følg med på nettside om oppdateringer. www.fl aakirke.no
Ta kontakt med kirkekontoret om du har spørsmål, eller sjekk www.kirkevalget.no

Kirkevalget er valg av lokalt menighetsråd
og Bispedømmerådsvalget. Menighetsrådet 
har 4 faste medlemmer + soknepresten og 5 
varamedlemmer. I Tunsberg bispedømmeråd 
sitter 10 medlemmer, 7 stemmes inn, 2 velges 
blant kirkens ansatte samt at biskopen møter. 

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste 
organ og består av 116 medlemmer, 10 fra de 
11 bispedømmerådene + preses i Bispemøtet, 
Døvekirken, 4 samiske representanter.

Det vil bli sendt ut valgkort til alle som er inn-
ført i manntallet, dette vil komme ut før 10. 
august. Ta kontakt med kirkekontoret hvis du 
ikke mottar valgkort eller mottar valgkort og 
ikke er medlem i kirken.
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

Vassfardansen 2019

Fredag 14.juni og lørdag 15.juni

kiosksalg ∙ øl og vinrett

Aldersgrense 18 år

Thonhallen, Flå

Fr
ed

ag
 14

.0
6

Lø
rd

ag
 15

.0
6

Non-stop dans begge kvelder fra kl. 20.00 til kl. 01.00 - Dørene åpnes kl. 19.00
Gratis “te-dans” lørdag fra kl 13.00 med Contiki

Dagsbillett kr 380 - Begge dager kr. 680 - Billetter kan kjøpes på:
www. Hallingbillett.no eller ved inngangen

For bestilling av camping og annen info se: www.vassfardansen.no
Arrangør: IL. Flåværingen 

Contiki spiller til T-dans på lørdag fra kl 13.00


