masjon

for Flå komm

un e

5 4 – Des. 201
9

Info
r

Nr

Fløværingen
Vi ønsker alledfull jul
en god og fre

Flå kommune, 3539 Flå
Telefon: 3205 3600 – postmottak@flaa.kommune.no – www.flaa.kommune.no

Redaktørens
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Kraftskatteutvalget
Høsten er budsjettid. Statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober og Flå
kommune fikk en økning i frie inntekter med 3,9 %, noe som gjør at
budsjettet ikke ble like utfordrende
i år sammenlignet med tidligere.
Budsjettet for 2020 vil ha rom for
fortsatt gode tjenester i Flå kommune. Kommunestyret vedtar budsjettet 5. desember.

ODD-EGIL STAVN
Rådmann

Når det gjelder kommuneøkonomi, er det ofte
noen mørke skyer på himmelen og akkurat nå
er det kraftskatteutvalget sin rapport (NOU
2019:16) som har skapt mye jobb og bekymring. Kraftskatteutvalget har hatt som mandat
å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen for å vurdere om dagens beskatning
hindrer utbygging av ny samfunnsøkonomisk
lønnsom kraft. Kraftskatteutvalgets forslag er å
ta bort konsesjonsavgift, konsesjonskraft og i all
hovedsak eiendomsskatten på kraftverk. Konsesjonsavgift og konsesjonskraft er ordninger som
gir vertskapskommunene en kompensasjon for
ulempene ved kraftproduksjonen. Ulempene er
som kjent neddemming av områder, varierende
vannføring i elver og vassdrag osv. Eiendomsskatt

på kraftverk har vært en inntekt til
kommunene hvor kraftverket ligger
og som utvilsomt har gjort kommunene mer positive til å godta de
ulemper som medfølger. Alt dette er
forslått fjernet og kraftskatteutvalget
har foreslått å øke grunnrenteskatten,
som er en skatt som går til staten.
Kraftskatteutvalget har også forslag
om å innføre grunnrentebeskatning
på småkraftverk (kraftverk under 10
kVa).

Flå kommune er ingen stor kraftkommune, men vil merke det godt dersom
kraftskatteutvalgets forslag blir vedtatt. Det er
flere småkraftverk i Flå kommune og disse vil
merke det veldig godt. Ny utbygging av småkraft
vil mest sannsynlig bli stoppet dersom grunnrentebeskatning innføres. For Hallingdal som region
vil det være en katastrofe. Et årlig tap på ca 180
MNOK for Hallingdalkommunene vil medføre
et helt annet nivå på tjenestene til innbyggerne.
Et forslag om å kompensere kommunene med
for eksempel økt naturressursskatt er et dårlig
forslag, da det medfører en omfordeling fra distriktene som har ulempene til byene hvor det
bor mest folk.

Fortsetter side 4 >>>

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

Stoﬀ til bladet
Sendes som e-post til:
turid.rokkum@flaa.kommune.no

Utkommer med 4 nr i året 2020
Mars
04. mars
Juni
03. juni
September
15. oktober
November
04. desember

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

Ordførerens

SPALTE
Hei alle sammen!

om ordføreren er byttet ut, så har
vi den samme stødige rådmannen som holder styringen på Flå,
heldigvis.

Jeg vil takke for tilliten i
anledning kommunevalget
2019!

De første ukene har jeg brukt til
å bli bedre kjent med kommunen
Det er med stor glede og overvelvår. Det har vært lærerikt å få lære
dende inntrykk jeg nå har gått inn
om de ulike tjenestene vi tilbyr i
i rollen som ordfører for alle i Flå.
Flå. Jeg har besøkt barnehagen,
Dette er en enorm omveltning i
administrasjon, skolen og bygdeMERETE H. GANDRUD
måten å jobbe på, i forhold til den
heimen. Møtt på hyggelig og blide
Ordfører
hverdagen jeg kjente som jordmor
fjes samme hvor jeg har vært. Tekpå et sykehus. Her er det mye som
nisk har jeg ikke klart å få til den
må læres helt fra bunn av. Har dere tålmodigsamme type besøk, for disse gutta er jo overalt
het, så har jeg trua på at dette vil gå bra.
i kommunen vår. Noe av næringslivet fikk jeg
hilst på da Flå Vekst arrangerte nærings-kaffe
Konstitueringsdagen var følelsesladet, og det
i november. Og det gjør inntrykk å møte så
var en historisk dag for Flå på mange måter.
mange kreative mennesker som vil få til vekst,
Det er 32 år siden Ap hadde styre og stell i Flå.
utvikling og bærekraft i sin arbeidshverdag i
De hadde det i veldig mange år, kanskje for
Flå. Her gjelder det å henge på i svingene, for
mange vil noen si. Så var det en lang periode
denne næringa jobber fort.
Bygdelista sin tur, og nå har Ap & KrF samarbeidet klart det. Det hele går i ring. Nå er jeg
Vi er så innmari avhengige av hverandre for å
den første kvinnelige ordføreren i Flå. Attpåtil
yte det beste i Flå. Godt samarbeid på tvers
en innflytter. Det er faktisk veldig utypisk til
av tjenester har vi alt å vinne på. Summen av
Flå å være, sett i et historisk perspektiv. Den
det jeg har lest, sett og fått informasjon om,
tilliten og utfordringen tar jeg med største
viser at vi har over snittet gode tjenester i Flå.
ydmykhet.
Mye å være stolt over! Vi leverer gode tjenester
på alle nivåer. Vi gjør faktisk det. Og vi vil bli
Først og fremst, all ære og annerkjennelse for
bedre! For Flå skal bli den beste kommunen å
godt ivaretatt kommune av Bygdelista med
bo i, skritt for skritt. Det er DEG kommer an
kommunestyrene gjennom 29 år! Vi tar over
på, og du er GOD nok!
en kommune som har orden på økonomien og
Med ønske om en god jul og et godt
gode tjenester. De store investeringene er gjort
nytt år i 2020!
for en stund, så nå kan vi konsentrere oss om
innholdet. Det er et godt stykke arbeid som er
Merete H. Gandrud, ordfører
gjort til nå, og det er vi takknemlige for. Så selv
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Redaktøren fortsetter >>>

Kraftskatteutvalgets rapport har møtt massiv motstand i distriktene hvor kraftverkene
ligger. LVK (Landssammenslutninga for vassdragskommunar) har gjort en stor jobb med
å vise virkningen av forslagene. KS (kommunesektorens organisasjon) har også bidratt
og har en klar holdning til rapporten. Energi
Norge representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i
Norge. Energi Norge har også gått sterkt mot
forslagene i rapporten. Sist og ikke minst har
nærmere 200 ordførere reist seg mot forslagene og Hallingtinget, med underskrift fra alle
medlemmene, ga ut en pressemelding mot forslagene i sitt møte i november. Høringsfrist
på rapporten er 01.01.2020. Jeg har tro på at
fornuften seirer også denne gangen og at rapporten makuleres.

Ny årbok
Fra Flå spesielt er det stoff om
Vassfaret, om kvinnepioneren
Petra Wad, om Kari Heie og Heiebevegelsen, og om hoppsporten
i Flå. Forøvrig masse interessant
fra Hallingdal! 208 sider med 300
foto. Kr. 300,-.
Kan kjøpes på servicekontoret,
Flå kommune.

Med ønske om en riktig god jul!

Odd Egil Stavn – Rådmann

Foto: Unsplash

Flå skole informerer
4. desember
5. desember
19. desember
20. desember
20. desember
6. januar

Juleavslutning 1. – 7. trinn kl. 18.00
SFO julekafe’ kl. 16.00-17.30
Juleball for ungdomsskolen kl. 18.00
Skolegudstjeneste kl.09.00
Siste skoledag før jul
Første skoledag etter jul for elevene

Vi ønsker alle elever og foresatte en riktig GOD JUL!
Hilsen alle ansatte ved Flå skole
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Foto: Unsplash

Flå småjobbsentral
Er du eldre og/eller ufør og det er arbeid du trenger hjelp til?
Telefon Flå småjobbsentral: 906 25 022
E-post: ﬂaasmaajobb@gmail.com
Åpningstider telefon:
Mandag – onsdag fra klokken 10 – 14

Det kan være hagearbeid, pc/telefon hjelp,
vedlikehold, snømåking, handle mat, rydding
eller bilvask. Kort sagt ting du har problemer
med i hverdagen, og som er av en slik art at
en amatør kan utføre det.
Du må selvsagt betale for det og småjobberne
tar 150 kroner timen. Du må betale kontant
der og da og oppdraget må ikke ta mer enn
4 timer.

PS! Har du litt ledig tid og har lyst til å hjelpe
andre med små praktiske arbeidsoppgaver?
Småjobbsentralen i Flå trenger alle som ønsker
å bidra.

I desember sjekker vi røykvarslere
forsikringskontorene Gjensidige Hallingdal,
Sparebank 1 Hallingdal og Valdres og Skue
Sparebank.

Samtlige småjobbsentraler i Hallingdal har
inngått et samarbeid med Hallingdal Brannog Redningstjeneste i forbindelse med røykvarslerdagen 2019 om å hjelpe alle eldre og
uføre med nedsatt funksjonsevne med å bytte
og sjekke batterier på røykvarslere gratis i
desember.

Ønsker du å få sjekket og byttet batterier på
dine røykvarslere så ta kontakt med Flå Småjobbsentral. Vi har 4 småjobbere som nettopp
har deltatt på kurs hos Hallingdal Brann- og
Redningstjeneste som står klare til å hjelpe, så
ikke nøl med å ta kontakt!

For at vi skal kunne tilby dette gratis får
vi økonomisk støtte og hjelp fra de lokale
-5-

Hyttehallingen
Helga 20.-22.september var det nok en gang
duket for Hyttehallingen, vår egen hyttemesse.
Thonhallen var fylt opp av utstillere innenfor
tomter, hytter og utstyr til hytta. I år var det
ikke perfekt messevær siden det var tidenes
beste høsthelg med over 20 grader i Flå sentrum på lørdag. Men til tross for dårligere
publikumsbesøk enn i fjor så ble det solgt

både tomter, hytter og utstyr. Arrangementsgruppa gjør en intern evaluering nå i november
og så kommer vi tilbake med dato for neste års
«Hyttehallingen». Vi vil også rette en stor takk
til 10.klasse med elever og foreldre for flott
innsats under Hyttehallingen og for dette så
får de et godt bidrag til sin klassetur til Tyskland og Polen.
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Strategiplan for Norefjellregionen 2030
Norefjell Destinasjon har, i samarbeid med
Sigdal og Eggedal Turistservice og Flå Vekst
brukt store deler av 2019 til å lage en strategi
plan for Norefjellregionen mot år 2030. Planen
er allerede presentert på forrige Næringscafé
(medlemsmøte for Flå Vekst) og vil bli presentert for kommunestyret før jul. Hovedmålet for
strategiplanen er å skape 580 nye arbeidsplasser

i opplevelsesnæringen på helårs-destinasjonen i Norefjellregionen (Krødsherad, Sigdal,
Modum og Flå). Planen er delt opp i 3-årige
tiltaksplaner, hvor den første planen omfatter «Opplevelseprogrammet Nye Sesonger»,
«Norefjell-Vert» og «EXPO Sverige-Danmark».
Hvis noen ønsker mer info om dette, så ta kontakt med Kristian i Flå Vekst.

Nyansettelse i Flå Vekst
Fra 1.november er Tor Egil Buøen ansatt i Flå Vekst som
prosjektmedarbeider. Vi er veldig glade for at vi har fått Tor Egil
med på laget. Han kommer til å jobbe med næringsutvikling
og levere fakturerbare tjenester for medlemmer og samarbeids
partnere. Han har kontorplass i 2.etasje på Veksthuset, i lokalene som Høgevarde leide tidligere. Hjertelig velkommen til
Flå Vekst, Tor Egil!
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kvaskjer.hallingdal.no
Vet du at det finnes en felles arrangements
portal for hele Hallingdal på nett? Gå inn på
k vaskjer.hallingdal.no for å se alt som skjer

i dalen vår. Der kan du også registrere egne
arrangement for å nå både hallinger og hytte
hallinger som målgruppe.

Alpakkautstillingen 2020
Nok en gang har Den Norske Alpakka
forening valgt å legge sin Alpakka
utstilling til Flå. Datoen for neste års
arrangement blir 16.-19.april og vi gleder oss til å se både to- og firbeinte i
Thonhallen.
De som ønsker mer informasjon kan
inn på www.alpakkaforening.no.
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HJEM TIL JUL
Kårstugu Ål tirsdag 17. desember kl 13.00
Flåheimen onsdag 18.desember kl 17.00

Kari Bergaplass
piano

Jan Kristian Hverven
sang
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Årsoppsummering 2019

NMK Nedre Buskerud
Årets sesong nærmer seg slutten, og vi kan se
tilbake på en fartsfylt sesong hvor vi har arrangert to løp,
og utallige treninger.
11.mai arrangerte vi Roppecrossen, som har blitt
vårt faste årlige løp. Dette løpet var tellende som
kvalifiseringsløp til junior-landsfinalen og seniorlandsfinalen. Til start hadde vi 65 førere, som
kom fra nært og fjernt. Noen hadde til og med
tatt seg turen helt fra Bergen.

Bjørn Vidar Bråten (KNA Modum og Ringerike)
og Morten Myhrer (KNA Modum og Ringerike)
kjempet om seieren i veteranklassen, og det var
tilslutt Bjørn Vidar som trakk det lengste strået.
A-finalen i seniorklassen kunne nesten kalles
klubbløp. Hele 5 av 6 førere på startstreken i
finalen kom fra Nedre Hallingdal. Den som
kunne juble mest over mållinjen var Henning
Maribo (NMK Nedre Hallingdal), som kom
først i mål før Iver Kleven Hilde (NMK Nedre
Hallingdal). På tredjeplass kom Ørjan Ottesen
(Froland Motorsport).

Øverst på pallen i juniorklassen sto Simen Løvlid
(NMK Modum og Sigdal), vår hjemmefører
Håkon Gaptjern på 2.plass, og Øystein Sønstebø
(NMK Nore og Uvdal) på en 3.plass.
I dameklassen var det vår hjemmefører May Iren
Natten Frydenlund som stakk av med seieren,
tett fulgt av Hanne Jobine Eriksen (NMK Kvinesdal) og Guro Andersen (NMK Nedre Hallingdal).

Årets klubbløp ble arrangert 14.september, og i
år hadde vi værgudene med oss! Sola skinte og

Gjennom sommeren har vi også g jennomført en del dugnadstimer for å holde banen vedlike, og g jøre
klart til løp. Her er det pause i jobbinga med litt hamburgere og pølser til mat.

- 10 -

temperaturen var fin. Mange tok seg turen til
Roppemoen for å se årets oppgjør om seieren,
og speakeren vår Mats Bjerknes laget god
stemning gjennom dagen. 31 hjemmeførere
stilte til start for å slåss om den øverste plassen på pallen i junior, dame og senior klassen.

stilt til start i storløp, småløp og landsfinaler.
Gratulerer med resultatene til alle i klubben!
Sist men ikke minst ønsker vi å takke alle
funksjonærene som har stilt opp for oss når
vi har arrangert løp. Uten dere hadde vi ikke
hatt mulighet til å arrangere løp. Jobben dere
legger ned, og tiden dere bruker på oss setter
vi utrolig stor pris på. Tusen takk!

Ellers vil vi takke for alle utøvere som har vært
gode representanter for klubben vår, landet
rundt. Fargene våre er velkjente. Kunne nevnt
flere som har utmerket seg og har topp-plasseringer på bilcrossløp i år. Vi er mange som har

Mvh Styret i NMK Nedre Hallingdal

Over t.v: Juniorklassen:
1.plass Emil Bråten, 2.plass
Henrik Aaskjær, 3.plass Nora
Tutanrud Strømsodd
Over t.h: Dameklassen:
1.plass Eirin Holmen, 2.plass
May Iren Natten Frydenlund,
3.plass Hanne Jobine Eriksen.

Seniorklassen: 1.plass Bjørnar
Endrerud, 2.plass Sivert
Maribo, 3.plass Ole Hilde.
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Gratis sesongkort!

Nå er det bare å ønske seg slalomski til jul!
VIKTIG! Det vil ikke være mulig å benytte seg
av dette tilbudet dersom man ikke kan vise til
gyldig(betalt for inneværende år) medlemskort og har folkeregistrert adresse i Flå kommune. Er du nyinnflyttet til Flå må du fremvise
bostedsbevis fra Folkeregisteret.

Høgevarde og Turufjell* tilbyr alle medlemmer
i IL Flåværingen fra 0 - 15 år gratis sesongkort
i deres skianlegg. Ungdommer fra 16 år og
voksne medlemmer får 50% rabatt. For å få
gratis eller 50% rabatt må gyldig medlemskort
vises frem ved uthenting/kjøp av sesongkort.
Medlemskort kan man hente ut på minidrett.
no under medlemskap eller send mail til
andrine.lillebo.markegaard@flaa.kommune.no
så får dere det tilsendt på mail.

*Turufjell har ikke sesongkort denne vinteren, men
tilbyr gratis dagskort til de fra 0-15 år og 50% rabatt til
ungdommer fra 16 år og voksne. De åpner skibakkene
til vinterferien.
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Klubbhus
I høst ble klubbhuset ferdig på stadion
og vi vil i den forbindelse takke Flå
Spareforening som har gitt oss støtte
til innkjøp av nye møbler og kjøkken,
Rørservice som har gjort alt av rørleggerarbeid gratis, Flå kommune som

har bidratt med penger til oppussing
og dugnadsgjengen som har lagt ned
mange timer for å få det ferdig. Nå kan
skikarusellen bare begynne med nye og
hyggelige klubblokaler.

- 13 -

Artistene Trude Kristin Klæboe,
Nina Helen Aas Røkkum,
Sigrid Gandrud Stillingen
og Magne Frydenlund

15 ÅR I FLÅ:

Feiring av MOT to dager til ende
MOT har vært en del av Flå kommune siden 2004. Det kunne ikke vært en bedre
anledning enn å markere dette i forbindelse med MOT til å glede-dagen.
Skue Sparebank, som er samarbeidspartner lokalt helt fra start i 2004 og etter
hvert nasjonalt og sentralt i MOT, var med på å bidra til en hyggelig ramme rundt
feiringen sammen med Flå kommune, Flå Vekst, Høgevarde og Turufjell.
SPENNENDE MØTE MED
PÅL ANDERS ULLEVÅLSETER
Det hele startet med at Pål Anders Ullevålseter tok
turen på torsdagen. Han besøkte elevene fra 7-10
trinn og var veldig opptatt av at ungdommene måtte
følge drømmene sine. Og huske på at det viktigste
ikke er å bli best, men å ha det best. Konkurranseinstinktet til Pål Anders kom tydelig frem, i det
etterfølgende arrangementet med konkurranser i
Thonhallen. Veldig gøy for både Pål Anders og elevene.

SANG OG MUSIKK
På kvelden var det duket for feiring med taler, blomster og ungdommer som lyste opp med sin deltagelse. Ikke minst hvor bygdas befolkning stilte opp
fulle av forventning. Artistene Magne Frydenlund,
Trude Kristin Klæboe og Nina Helen Aas Røkkum
bidro med vakker sang og musikk som gjorde at det
ble en flott ramme rundt arrangementet. Sistnevnte
var en av våre første UMM (ungdom med MOT) i
Flå. De andre har også vokst opp i Flå.
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Medvirkende g jeng denne kvelden: Sigrid Gandrud
Stillingen, Varaordfører Sigrid Haugland Grimeli,
Wenche Whiting (avdelingsleder Skue Sparebank),
Magne Frydenlund (artist), Martha Kristin Gaptjern
(MOT koordinator/MOT coach Flå), Marianne G.
Skinnes (MOT coach), Nina Helen Aas Røkkum
(første Ungdom med MOT og artist), Trude Kristin
Klæboe (artist), Alexander Øren Teigen (MOT coach),
Pål Anders Ullevålseter (MOT ambassadør)

TALER, ROSER OG GODE ORD
Det var taler og innslag fra MOT coach og
koordinator Martha Kristin Gaptjern, varaordfører Sigrid Haugland Grimeli, SLT Koordinator
Ole Reidar Lågrinn, tidligere ordfører Tor Egil
Buøen, MOT coachene Marianne Gandrud
Skinnes og Alexander Teigen Øren og avdelingsleder i Skue Sparebank Wenche Whiting.
Tor Egil Buøen ble hedret for sin innsats i Flå
som ordfører med roseseremoni og gode ord
fra flere. Martha Kristin Gaptjern ble også overrasket flere ganger med gode ord for 15 år med
engasjement for MOT i Flå. Det var en tydelig
rørt og stolt gjeng som deltok denne kvelden.
FLÅ FØRST UTE
Flå var den aller første kommunen som ble
med i MOT. Dette på bakgrunn av at Lensmann Geir Vidme tok med forslaget til tverrfaglig team i kommunen. Etter dette har de
andre kommunene fulgt etter. I dag er det alle
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bortsett fra Hemsedal som er med. Og man håper jo
at Hemsedal også blir med nå etter hvert.

skolen hver dag, til å si takk til naboen som henter
posten når du er borte. Det trenger ikke kreve mer
enn det! Vis takknemlighet, vær raus med komplimenter og ros. Men husk også å være raus med deg
selv! Når gledet du deg selv sist med noe hyggelig?
Når var det du sist sa noe fint til deg selv? MOT
handler også om å ta vare på seg selv, for å kunne
ta vare på andre.

STOR, UNG INNSATS
Dagen etter på den store nasjonale dagen for MOT
Til å glede, ble det gjort stor innsats av våre flotte
unge MOTivatorer. Blant annet en tallerkenøvelse,
der alle elever skrev hyggelige ting til hverandre, alle
fikk utdelt MOT sekk som var laget spesielt tilknyttet
jubileet, det ble laget vaffel og gitt ut mange mange
steder, kort, klemmer og besøk hos næringslivet i
sentrum. Ikke minst kaker og besøk på Flåheimen
og i barnehagen. Det ble også bamsemums og klemmer på Bjørneparken Kjøpesenter, til glede for alle
som stoppet innom der.

Har du noen gang tenkt på at det smilet du gir til
en annen, kan være det eneste smilet en person får
i løpet av dagen?
Har du noen gang tenkt på hvor godt det er å møte
noen som ser deg i øynene og sier hei?
Har du noen gang tenkt på hvordan dagen din
hadde vært uten venner og familie rundt deg, som
du vet er glad i deg, uansett hva du har oppnådd
den dagen? Du skal aldri undervurdere effekten av
de små bidragene du kan gi til et mer inkluderende
samfunn. MOT (courage) er faktisk menneskets
viktigste egenskap.

Ingen tvil om at et smil og en klem kan gjøre en
person glad. Det er enkelt å glede, bare man tenker
enkelt nok.
TENK ENKELT OG TA VARE PÅ
Og det viktigste stikkordet for ”MOT til å glededagen” er: TENK ENKELT. Det kan være alt fra å
sende en hyggelig tekstmelding til foreldrene dine,
lage vafler til en god klassekamerat, gi en ekstra
oppmerksomhet til bussjåføren som kjører trygt til

Det ble varme og gode dager, og virkelig en stor
lang fest for å feire at MOT har vært en del av skolehverdagen og lokalsamfunnet Flå i 15 år.

God jul og Godt nytt år
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Kort informasjon om MO
T
og MOT til å glede-dagen
:
MOT’s visjon: Varmere og
tryggere
samfunn.
•
•
Unge MOTivatorer i gledemodus: Foran fra høyre: Torbjørn
Brunes. Foran fra venstre: Oliver Lysne Kolsrud, Karoline
Lindquist Gandrudbakke. Bak fra venstre: Erik Lien, Jelle Wennemers, Shahd Albadwi

•
•
•

MOT til å glede-dagen har
blitt arrangert
siden 2004
MOT styrker ungdoms rob
usthet og mot
gjennom livsmestringspro
gram i skolen
Viktigste innsatsområde er
MOTs program
i ungdomsskolen og videreg
ående skole.
67 762 ungdommer har MO
T
på skolen i dag
MOTs dokumenterte resu
ltater er mindre
hyppig mobbing, færre ung
dom uten en
eneste venn, mindre psykisk
e vansker og
mindre hyppig rusmisbru
k.

MOT til å glede på senteret:
Torbjørn Brunes, Erik Lien, Oliver Lysne Kolsrud,
Karoline Lindquist Gandrudbakken, Shahd Albadwi

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.
Reglementet er tilgjengelig på www.ﬂaa.kommune.no
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En liten historie
… om hvor mye det kan bety å bry seg.
«Mark var en dag på vei hjem fra skolen da
gutten som gikk foran ham falt og mistet alle
bøkene sine, to gensere, et balltre, en hanske
og en liten kasettspiller. Mark hjalp gutten
med å plukke opp alle tingene. Siden han
og gutten skulle i samme retning, hjalp han
også med å bære en del av tingene. Mens de
gikk fikk Mark greie på at gutten het Bill, at
han likte videospill, baseball og historie, at
det var mange fag på skolen han ikke var flink
i og at kjæresten nettopp hadde slått opp.
De kom hjem til Bill først og Mark ble bedt
med inn for å se på tv og ta en cola. Det
ble en trivelig ettermiddag med mye latter og småprat. Etterpå gikk Mark hjem.
De fortsatte å treffes på skolen, de spiste
ofte lunsj sammen og til slutt tok de også
eksamen sammen. De begynte begge på
samme universitet og traff hverandre med
jevne mellomrom.
Så kom det siste året og tre uker før avslutningen spurte Bill Mark om de kunne ta en
prat.
Bill minnet ham på den dagen for mange år
siden da de traff hverandre for første gang.
«Har du noen gang lurt på hvorfor jeg bar
så mange saker med meg hjem den dagen?»
spurte han. «Du forstår, jeg hadde tømt skapet for jeg var redd for at noen skulle få greie
på hva hadde gjemt der. Jeg hadde nemlig

gjemt unna en del av mammas sovetabletter
og skulle hjem for å ta mitt eget liv. Men da
vi to hadde vært sammen noen timer og vi
hadde ledd og pratet sammen, innså jeg at
om jeg hadde tatt livet av meg, hadde jeg
mistet den gode stunden med deg. Jeg ville
også miste andre gode stunder som ville
komme. Da du tok opp bøkene for meg den
dagen, gjorde du mer enn det. Du reddet
faktisk livet mitt.»
(John W. Schlatter) hentet fra boken til Jack
Canfield og Mark Victor Hansen «Balsam for
sjelen»
Det å faktisk se, og bry seg kan bety veldig
mye.
Og til slutt:
Om du vet at du skal dø og bare kan ringe
en eneste samtale, hvem ville du ringt til og
hva ville du si? Hvorfor ikke ta den telefonen
med en gang?
Ønsker dere alle en god, varm og innholdsrik førjulstid. Ta godt vare på hverandre og
nyt hverandres selskap, og tørr å bry deg litt
ekstra når du ser noen som trenger det.

Hilsen fra
MOT Flå
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MOT for dagen
Dagens samfunn består av barn, ungdom, voksne og
eldre som haster rundt fra det ene til det andre.
Er vi flinke til å se hverandre? Er vi
flinke til å bry oss om hverandre? Er
vi flinke nok til å dele og si ifra hva vi
liker og ikke liker? Det er viktig å vite
forskjellen mellom å bry seg med eller
å bry seg om.

mener, men man skal ikke alltid si alt
man mener.
Har du noen gang tenkt på at det
smilet du gir til en annen, kan være
det eneste smilet en person får i løpet
av dagen?

Tenk på at alle personer er ulike, og
at alle ønsker seg ulike ting. Alle er
forskjellige, og alle vil ha en plass. Del
på dine kunnskaper , og se verdien av
andres ideer. Ved å gjøre andre god
blir du selv god…

Har du noen gang tenkt på hvor godt
det er å møte noen som ser deg i
øynene og sier hei?
Har du noen gang tenkt på hvordan
dagen din hadde vært uten venner og
familie rundt deg som du vet er glad
i deg, uansett hva du har oppnådd
den dagen?

Vær raus med oppmuntringer…. En
enkel oppmuntring er en nøkkel som
passer i alle slags låser.
Tørr å være tilstede, tørr å bry deg om,
og viktigst av alt: Fordøm ikke alt du
ser, tro ikke alt du hører, og ikke si alt
du vet. For det er viktig å si hva man
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Du skal aldri undervurdere effekten
av de små bidragene du kan gi til et
mer inkluderende samfunn. Fordi det
er ikke alle som har noen å komme
hjem til.

TOG OG BUSS til og fra Flå
FLÅ BIBLIOTEK

TOG:
FLÅ–OSLO–FLÅ

Fra Flå:
03:47
16:38
21:30

Ankomst Oslo:
06:13
19:05
00:05 (Bytte av tog i Drammen)

Fra Oslo:
06:25
12:03
23:25

Ankomst Flå:
08:39
14:16
1:50 (ikke lørdag)

FLÅ–BERGEN–FLÅ

Fra Flå:
01:53
08:40
14:17

Ankomst Bergen:
06:49
14:57 (Bytte av tog på Voss)
18:55

Fra Bergen:
11:59
16:15
22:59

Ankomst Flå:
16:37
21:29
03:46

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
FLÅ SVØMMEHALL

2 Togbytte på Voss

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.

BUSS:

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

Ankomst Gol:
07:45

Fra Gol:
15:25

Ankomst Flå:
16:20

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

NB! Flå kommune tar forbehold om endringer i rutetider.
Sjekk nettsidene til busselskapene og NSB før reiser.

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,-

OLA K. AKERVO
LD • MAGNE
AKERVOLD

Skogshytter
og

Baksidetekst?

vassager i Flå
i Hallingdal

Nav holder stengt i publikumsmottak på Flå i romjulen.
Siste åpningsdag er onsdag
18. desember 10.00-14.00.

OLA K. AKER
VOLD • MAGN

E AKERVOLD

Skogshytt
og vassage er
r i Flå
i Hallingdal

Årets julegave?

Første åpningsdag etter nyttår blir
mandag 6. januar 10.00-14.00

Boken «Skogshytter og vassager i Flå i
Hallingdal» er ferdig og selges på servicekontoret i Flå kommune.
Boken koster kr 300,- og inneholder en
spennende historie om skogbruket i Flå.

Ved søknad om NØDHJELP ring
482 76 130. For andre henvendelser
bruk nav.no eller kontaktsenteret:
55 55 33 33

Kommunestyret for
perioden 2019-2013
Bygdelista for Flå
Tor Egil Buøen
Geir Vidme
Kristin Gullingsrud
Torkild Raaen
Kristian Akervold
Anders Olav Frydenlund

Senterpartiet
Sigrid Auglann Grimeli
Steinar Andre Steinarsson

Flå Servicekontor holder stengt i perioden
fom 23.12.2019 – tom. 01.01.2020.
Vakttelefon ved akutte hendelser
vann/avløp: mobil 971 30 841.
God jul!

Foto: Unsplash

Ap og KrF samarbeidet
Merete Elisabeth Gandrud
Sigrid Ingeborg Gislerud
Ole Eilev Seterstøen
Anette Heiplass
Øyvind Gandrud

Julen 2019
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Saker fra Flå Historielag
• Det er behov for å få digitalisert fotosamlingen i Flå Kommune. Bilder og negativer har ligget neglisjert i arkivet i mange år og er ganske
uorganisert og rotete. Brukere hadde ikke tatt
seg bryet med å legge lånt materiale der det
hørte hjemme. Nå bør samlingen bli registrert
digitalt, slik som det er gjort i Nes kommune.
Flå Historielag må drøfte hvordan dette kan
gjøres og finne frivillige til å delta i arbeidet.

• Ola Akervold orienterte om boken han er
i ferd med å skrive i samarbeid med Magne
Akervold: «Skogshytter og vassager i Flå i
Hallingdal». Arbeidet støttes økonomisk av
Flå Kommune, mens brødrene Akervold gjør
feltarbeidet og skrivearbeidet som dugnad.
Arbeidet startet i 2018 og har gått over to
somre med 51 befaringsdager og 250 timer
etterarbeid. Boken vil bli utgitt i 600 eksemplarer. Antatt utsalgspris er kroner 300,00
og boken vil bli solgt på kommunens servicekontor. Den skulle foreligge mot slutten av
november 2019. Ola Akervold fortalte at boken
omfatter 133 hytter. I tillegg er det registrert
78 uthus, 30 tufter og 25 sager, i alt 266 registreringer.

• Flå Historielag må bli deltagende i Landslaget for Lokalhistorie. Prosessen skal undersøkes og startes.

• Flå Historielag anbefaler at initiativet «Kjenn
din kommune» («Historie i skolesekken»),
som ble gjennomført for noen år siden, kan
fortsettes. Det er viktig at barn og ungdom
lærer om lokal historie slik at de blir klar over
sin tilknytning og at de er en del av et samfunn
som har røtter i fortiden.

• Kort orientering om Grønvold, barndomshjemmet til skuespiller Kolbjørn Buøen. Han
hadde sin debut som skuespiller ved Den
Nationale Scene i Bergen i 1920 i skuespillet
«Maria Stuart». Han begynte ved Nationaltheateret i Oslo i 1930 og ble kjent som Ibsentolker. Kolbjørn Buøen døde i Oslo i 1975. På
Grønvold er det et utvalg av scenebilder samt
et lite bakteppe, samt noen andre memorabilia. I dag har Grønvold-bygningen behov
for vedlikehold, blant annet bedre isolering.
Bygningen er kommunens eiendom og det skal
være avsatt midler til vedlikehold i budsjettet
for 2020.

• Flå Historielag skal undersøke om vi kan
gjenopplive kontakten med foreninger av
etterkommere av utflyttede Flåværinger i USA.

• Det har vært foretatt en DNA-registrering av
efterkommere av slektene Gulsvik og Kravik.

• Kort orientering om «Rime-Stampen» - et
anlegg i Rime-elva. Historielaget vil forberede
en tur til stedet der stampen var utpå vårparten/forsommeren 2020.
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Trykkebrakka AS holder fortsatt til i Flå men har ﬂyttet til Gulsvik
Vi kan levere spesiallaget trykk i høy kvalitet til bedrifter
Hvis du trenger klær med spesiallaget trykk som
f.eks russeklær, skolegensere, treningsklær, noe til
håndballaget eller kanskje en bursdagspresang eller lignende
er det bare å ta kontakt. Vi forhandler alle slags type klær.
Vi forhandler kvalitetsarbeidsklær
fra Jobman og ProJob. Med eller uten ønsket trykk på klærne.

Kontakt oss på facebook eller på e-post
www.trykkebrakka.no - designklær - treningsklær - fritidsklær
gratis frakt i Flå etter avtale

trykkebrakka@gmail.com
facebook.com/trykkebrakka/
instagram.com/trykkebrakka
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Informasjon fra Flå menighet
Kirkeverge:

INFO FRA KIRKEKONTORET

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

Det har vært en hektisk høst, men nå nærmer
det seg jul …

Mail: flaakirke@flaa.kommune.no eller
martha.gaptjern@flaa.kommune.no
STABSINFO:
Fungerende Sokneprest Flå
frem til 31/1-20:
ARNSTEIN BLEIKTVEDT

Fra forrige utgave så har Arnstein Bleiktvedt begynt hos oss
som sokneprest. Det har vært en fin tid, og vi skal ta godt
vare på den siste tiden med han som sokneprest her. Han har
fått soknepreststillingen i hjembygda si Gol. Vi gleder oss på
hans vegne men vi skulle gjerne hatt ham som sokneprest
her lenger.

Kontoret: 32 05 36 00/direkte 32 05 36 45
mobil: 95 82 87 06
Mail: arnstein.bleiktvedt
@flaa.kommune.no
Organist/konﬁrmantmedarbeider/
trosopplærer:

Det betyr at det i en periode vil bli en overgang med flere
prester som er innom Flå, men vi håper at Bispedømmet i
samarbeid med prosten finner en god og varig løsning om
ikke så altfor lenge. Vi er heldige som har Janne M. Sukka,
som nå er sokneprest på Nes som kommer til å være her
en god del.

MARIANNE GANDRUD SKINNES,
Tlf: 91 79 63 77 Kontoret: 32 05 36 00/
direkte 32 05 36 44
Mail: marianne.gandrud.skinnes
@flaa.kommune.no
Kirketjener/klokker
KARIN REIERSGÅRD, tlf. 97 17 34 36
Kirkegårdsarbeider:

Siden sist har det også vært kirkevalg. Vi har nå helt nytt
menighetsråd som trådde i kraft 1. november. Vi takker for
samarbeidet og innsatsen til det avtroppende rådet og ønsker
nytt råd hjertelig velkommen inn.
Årets julekonsert blir søndag 15. desember kl 18.30. Billetter
ligger for salg på hallingbillett. Vær tidlig ute og sikre deg
billett her. Det blir også billettsalg i døra. Kontant, iZettle
og Vipps.

PER ARNE MARTINSEN, tlf: 95 93 79 61
Mail: perarne.martinsen@gmail.com
Planting Flå Kirkegård:

I tillegg vil vi anbefale dere å besøke kirken på gudstjenester.
I forbindelse med jul har vi som tidligere år hyggelige innslag
med musikk og sang.

ØYVIND RIGGENHOLT, tlf: 97 14 99 38

Noen som ønsker plantetjenester for neste år, så kan dere
allerede nå skrive dere opp på liste. Ta kontakt, så ordner
vi det, eller send en epost til flaakirke@flaa.kommune.no
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Se ellers egne innlegg om gudstjenester, kirkevalget, julekonserten,
trosopplæringen m.m.
Følg også med på kirkens nettside,
facebook, Hallingdølen og plakater
for enkeltarrangement og gudstjenester.

«Det er bare en ting som øker
når man deler det med andre,
og det er kjærligheten»

Tirsdag 4. februar kl 19.00 får vi
besøk av et kor fra Ål. Lina Sandell
korkonsert. Følg med på videre
info om dette.
Ønsker dere alle en fin førjulstid og
en riktig GOD OG FREDFULL JUL.
Husk: «Det er bare en ting som
øker når man deler det med andre,
og det er kjærligheten»
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.

Foto: unsplash.com

Med vennlig hilsen
Martha Kristin Gaptjern
Kirkeverge, daglig leder
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Foto: unsplash.com

PRESTENS PENN

Om det nye
«Se jeg gjør alle ting nye!» Står det i Johannes
åpenbaring, den siste boken i bibelen. Det er
snart et nytt år. Nye muligheter, nye nyttårsforsetter som går i dass. Kanskje står du overfor
mange nye utfordringer etter jul? Kanskje skal
du flytte? Eller kanskje har du flyttet hit til den
sjarmerende lille bygda Flå? Kanskje skal du
som jeg gjorde i høst, både flytte, bytte jobb og
gifte deg på en gang? Eller kanskje er det bare
et nytt år med det den samme tilværelsen.
Uansett er det et nytt år vi går i vente, og hvem
vet hva framtiden og det neste året vil bringe.
Selv har jeg gjennomgått store forandringer
i sommer og høst både jobbmessig og privat, jeg har sluttet i min første jobb, som jeg
hadde i Modum menighet, og begynte her på
Flå. Jeg har også flyttet hjem til bygda der jeg
vokste opp på Gol, bare for å finne at noe er
likt men samtidig mye som er forskjellig fra
den tiden jeg flyttet for 10 år siden. Også har
jeg jo ikke minst giftet meg, fryd og lykke! Men
det er noen store forandringer! Og forandring
er skummelt, spennende, forfriskende, vondt
og forvirrende.
Kanskje mange av dere som leser dette går
igjennom store forandringer selv? Nytt liv, nytt
studie, ny jobb, nytt sted. Og andre ser seg
om etter en forandring. Kanskje noen ønsker
seg et annet liv, et liv uten så mye kaos, uten
så mye slit og angst. Forandring kan være en
trøst og det kan være sabla vondt. Jeg tenker
at Gud har utstrakt hånd til begge to, både
de som trenger forandring og de som frykter
den. Til de som frykter forandring forteller han
oss at uansett hva som skjer, om det er lett
eller vanskelig, tungt eller lett, så er han der,
alltid, alle dager. Han slipper ikke, uansett hvor
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langt borte han virker. Og til de som trenger
en forandring så kan ikke jeg på Guds vegne
love en god forandring, dessverre. Livet er ikke
sånn, og av en eller annen grunn er ikke Gud
sånn heller. MEN, Gud har en hånd til oss. En
hånd med håp. Håp om en bedre tid, om ikke
nå, om ikke til februar, så hvertfall når han skal
gjøre alle ting nye, som nevnt i første linje. En
salme (i salmeboka, ikke bibelen), som jeg er
veldig glad i, Snart skaper Gud en sommer
uten make, og gir oss alt tilbake.
Men før nyttår er det jul, og jeg vil gjerne dele
et salmevers på tampen av den kommende
julehøytid. Verset er fra Folkefrelsar til oss
kom, som opprinnelig er skrevet av biskop
Ambrosius av Milano i år 397(!!). Men har
senere blitt oversatt og gitt ny melodi. For
meg minner den salmen meg om at vi snart
skal feire noe gammelt og underlig, at Gud ble
menneske, plassert i historien begivenheter,
en vi kunne ta og føle på. Og det skjedde for,
slik som jeg begynte med, å gjøre alle ting nye:
Folkefrelsar, til oss kom,
fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på
kvi du soleîs koma må.
Jeg ønsker dere alle en fredfull
og god julehøytid og et godt nytt år!
Hilsen Arnstein Bleiktvedt

Kirkevalget
8.–9. sep. 2019

Det nye menighetsrådet i Flå

Takk for innsatsen Ragne!

RESULTATER FRA KIRKEVALGET I FLÅ
I Flå ble det avgitt 222
stemmer på lokalt valg.
Og 152 stemmer på
Bispedømmevalg.
Et fremmøte på 30 % på valg av
Menighetsråd. Og et fremmøte
på 21 % på Bispedømmerådsvalget. Sammenlignet med landet
ellers, så er dette bra frammøteprosent. Vi er svært fornøyd med
valgdeltagelsen.

Slik ble resultatet:
Faste Medlemmer:
Jon Roar Strandenes
Mariann Haugen Evenstuen
Aud Marianne Eidal Berg
Silje Marie Bryhn
Varamedlemmer
1. Dan Kenneth Gigernes
2. Sille Kristin Gandrud
3. Ellinor Frisenberg
4. Elise Breivik
5. Martha Karin Al- Azzawi Teigen
Disse utgjør det nye menighetsrådet i Flå.

Takk for innsatsen Tor Egil!

Gammelt og nytt menighetsråd
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50-årskonﬁrmanter august 2019

1. REKKE FRA VENSTRE
Liv Holtet, Ingrid Marie Kolsrud, Prest Arnstein Bleiktvedt,
Inger Helen Håkonsen (født Pedersen), Aud Jokerud (født Knutsen)
2. REKKE FRA VENSTRE
Erik Breivik, Bjørn Østdahl, Vidar Seterstøen, Terje Skola, Jan Johansen, Trygve Plassen
Ikke tilstede, men som også var 50-årskonfirmanter dette året:
Arvid Erling Dalskog, Bjarne Sæther, Einar Ekeren, Jon Berge,
Anne Karin Johansen, Anne Karin Listøen
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JULEVERKSTED

Tirsdag 17. desember
Kl. 16.00 – 17.45
For: Alle som vil
Sted: Menighetshuset
FLÅKK-KLUBBEN har juleverksted på
Menighetshuset 17. desember, og vil som i fjor be
alle som vil, uansett alder, om å ta turenJ Det blir
servert saft/kaffe og pepperkaker/småkaker.
For den som ønsker det, er det mulig å gå rett fra
juleverkstedet og bort i kirka på den tradisjonelle

JULESANGKVELDEN som begynner kl. 18J
Kontakt: Marianne G. Skinnes
tlf 91796377
marianne.gandrud.skinnes@flaa.kommune.no
Lik oss på Facebook: «Trosopplæringen i Flå»
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

«Fest på slottet», konﬁrmantpresentasjon
og høsttakkefest
Søndag 22. september var det utdeling av
4-årsboka «Fest på slottet». Tre flotte fireåringer hadde kledd seg til fest på slottet
(kirka er jo slottet til Jesus) Fireåringene
hadde tidligere i uka vært på treff i kirka
hvor de fikk utforske kriker og kroker mens
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de lette etter en kirkeskatt, og de fikk prøve
orgelet.
Menigheten fikk denne søndagen også
hilse på en flott gjeng konfirmanter, og vi
feiret høsttakkefest.

Fjellets dag
Lørdag 28. september var det Fjellets dag
på Høgevarde. Man våknet opp til tåke, og
dessverre begynte det å regne mer og mer
jo nærmere arrangementet vi kom. Dette
gjorde nok at mange valgte å holde seg

Flåkk-klubben
NYTT i høst er at vi lager et annet aldersspenn på denne gruppa; det er til tider utfordrende å lage opplegg som kan fenge alle
i alderen 3-10 år da aktivitetene må legges
opp forskjellig etter hvilke aldre som kommer
(også vet vi ikke alltid hvem og hvor mange
som kommer heller), så vi setter nytt aldersspenn til 6-10 år. Tiden vil da bli mer brukt
på selve aktiviteten vi skal gjøre den dagen,
så suppemiddagen vi har pleid å ha går da ut.
(Nb: Det er ikke i veien for at yngre og eldre
deltar, men fokuset vil ligge på 6-10-årsplanet)
I oktober hadde vi en liten høst-ettermiddag,
og i november inviterte vi til «Kirkekino» hvor

inne, men for de som kom, hadde Arnstein
forberedt en morsom andakt om skapelsen. Etter dette trosset vi regnet og hadde
rebus ute, for deretter trekke inn i lavvoen til
formingsaktivitet, vaffel og kakao.

vi så filmen «Stjernen» og koste oss med
popcorn.

Vi ønsker også i år å invitere til JULEVERKSTED før julesangkvelden tirsdag 17. desember. Dette blir på Menighetshuset kl.16-17.45.
Etter jul satser vi på snø, fin ute-temperatur
og ake-dag igjen.
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Nytt tiltak: Between (5.-10.trinn)

Dette er et nytt tiltak under prøve i samarbeid med MOT (samskapningsprosjekt)
Det går ut på at de i 5.-10.trinn er velkomne
utvalgte torsdager for «mellom skole og
fritids»-aktiviteter (derav navnet Between;-))
De som da ønsker, kan komme til kirka rett
etter skolen, og den er da åpen fram til kl.
16.30 så man kan hentes der av foreldre etter
hvert som de er ferdige på jobb. Det blir
mulighet for brettspill, kortspill, Nintendo,
lekser og avslapning. Kanskje vi kjører kino
noen ganger og. Det er også mulig å lage seg
en «rett i koppen» hvis man er sulten. Den
koster da 10 kroner.
Følg med på Facebook og oppslag for datoer.

«Førsteklasses» 6-årsbok
De som går i 1. klasse fikk i oktober invitasjon til «Førsteklasses gudstjeneste» der
boka «Alle gode ting» ble utdelt til tre flotte
førsteklassinger. «Førsteklasses» har også
et tiltak på våren – det er da vi får komme på
gårdsbesøk til Laila for å se på sauer og lam.

Helmax
Helmax er en årlig helaften for ungdom i hele
Hallingdal på Gol Bedehus med taco, kake og
is, lek, underholdning og diverse aktiviteter. I
år dro alle konfirmantene og en fjorårs-konfirmant oppover, og vi fikk en koselig kveld
sammen på tvers av bygdene.
I skrivende stund jobbes det med manus til
konfirmantenes lysmesse, det planlegges leir,
og etter hvert den årlige konfirmantfestivalen.
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Kirkerottene kommer til Flå
Datovarsling:
Torsdag 12. mars kommer Kirkerottene!
Flere barn som har vært innom trosopplæringen har kjennskap til disse fra før, og
det er en stor glede å kunne presentere de
live. Plakater osv.kommer.
Vi gleder oss.
Vil tilslutt minne om Karneval og dåpslystenning som blir søndag 23. februar kl. 11.
De som er født i 2010, 2011, 2017 og 2018
får egen invitasjon til dette, og de får da
med seg en gave fra menigheten under
familiegudstjenesten. Men uansett er alle
som vil velkomne til å delta. Etter messa
samles vi til KARNEVALSFEST på Menighetshuset. Dette pleier å være populært.
I tillegg vil de som er født i 2014 bli invitert til Dåpsskole med egen familiegudstjeneste og utdeling av gaver en søndag
i mars.

Spørsmål rundt trosopplæring?
Marianne Gandrud Skinnes, 917 96 377,
marianne.gandrud.skinnes@ﬂaa.kommune.no
Lik oss på Facebook «Trosopplæringen i
Flå» for å alltid være oppdatert.
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Vi går i kirken
Søndag 1. desember (1. s. i adventstiden)
Kl. 18:00 Flå kirke
Lysmesse
Prest:
Arnstein Bleiktvedt
Søndag 8. desember (2. s. i adventstiden)
Kl 11:00 Flå kirke
Prest:
Arnstein Bleiktvedt
JULEKONSERT Søndag 15. desember
Kl 18.30 Julekonsert
Billetter på Hallingbillett.
Restbilletter i døra i kirken

Søndag 29. desember
Kl 16.00 Høgevarde Fjellpark
Prest:
Arnstein Bleiktvedt
Etter andakten blir det en uformell
romjulskonsert med Marianne Gandrud
Skinnes og Nina Helen Aas Røkkum.
Søndag 12. januar
Kl. 11:00 Flå kirke
Søndag 26. januar
Kl. 11:00 Flå kirke
Søndag 9. februar
Kl. 11:00 Flå kirke

Tirsdag 17. desember
Kl. 18:00 Flå kirke
Julesangkveld
Prest:
Arnstein Bleiktvedt

Søndag 23. februar
Dåpslystenning og karneval
Kl. 11:00 Flå kirke

Fredag 20. desember
Kl 09:00 Skolegudstjeneste
Prest:
Arnstein Bleiktvedt

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

Tirsdag 24. desember (Julaften)
Kl. 11:00 Flåheimen
Prest:
Arnstein Bleiktvedt
Kl. 15:00 Flå kirke
Familiegudstjeneste
Prest:
Arnstein Bleiktvedt

Døpte

Onsdag 26. desember (Juledag)
Kl 12.00 Flåheimen
Høytidsmesse
Prest:
Arnstein Bleiktvedt

Olivia Skovhus Skar
Mari Reiersgård
Patrik Natten-Aasen
Ella Øvrebø
Med ønske om alt godt i livet!
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Døde
September:
Haldis Gudrun Gaptjern
Svein Ragnar Martinsen

Mars:
Gunvor Lund
April:
Jorunn Breivik
Mai:
Laila Hedvig Stavn
Juni:
Arnt Torgeir Moen
Kari Myrvad
Dagfinn Elverhøi

Oktober:
Hanna Sofie Gaptjern
November:
Elsa May Medbøen
Våre tanker går til dere alle
pårørende!

Orgel-prosjektet – hva skjer videre?
Orgelet vårt ble bygget av Paul Ott i 1984.
Oppbyggingen av det og ikke minst klangen
er typisk for 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. Det blir en utfordring å registrere orgelet med klang og variasjoner under
vanlige messer og begravelser, da det ikke er
mye stemmer eller volum å veksle mellom.

kontinuerlig med, vi ønsker å finne de beste
løsningene, og er det en ting vi ser, er det at
økonomi vil ha en utslagsgivende effekt i dette
prosjektet.
Det er fortsatt mulig å gi en pengegave til orgelet. Det setter vi utrolig stor pris på. 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

Etter at vi startet med prosessen måtte vi ha
en runde med bispedømmet og riksantikvaren. Kirkemusikalsk råd ønsket i sommer at
vi skulle innhente flere tilbud og vurderinger
før vi satte i gang evnt.bygging. Saken jobbes
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

Trude Kristin Klæboe

kapellmesterinne, vokal & piano
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Julekonsert
Søndag 15. desember
kl. 18:30 i Flå kirke

Magne Frydenlund
gitar & vokal

Per Willy Aaserud
trompet & vokal

Audun Moen
vokal & gitar

B i l l et t er k a n kj ø p e s p å Ha l l i n g b i l l e tt kr 2 50 , – / i d øra kr 270 , –
Bar n/ ungdom t i l og m e d u n g d o m sko l e n p å Ha l l i n g b i l l e tt kr 100, – / i d øra kr 120, –

