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Fløværingen 

Vi ønsker alle  
en god sommer!



Korona
Mye informasjon er sendt ut i 
forskjellige kanaler og viruset har 
preget media nærmest døgnet 
rundt. Det er allikevel umulig å ikke 
omtale koronaviruset i denne utga
ven av Fløværingen. Flå kommune 
satte Kriseledelse 12. mars og har 
jobbet på en helt annen måte enn 
hva som er vanlig etter det. I Flå har 
vi pr. 12. mai kun hatt en bekreftet 
smittet av viruset, så hva har vi da 
jobbet med ? Nettopp det, at ikke flere i kommu
nen skal bli smittet samtidig som vi har forbe
redt oss på at vi kan få en situasjon med mange 
smittede. Skole og barnehage ble stengt, NAV, 
kommunehuset, trenings senteret og svømmehal
len. Mange ansatte har jobbet fra hjemmekontor. 
Skole og barnehage åpnet igjen, kommunehuset, 
flerbrukshallen osv, med strenge smittevernregler. 
Vi har svart inn byggere, næringsliv og hytteeiere 
på spørsmål rundt hvordan man skal forholde seg 
til de nasjonale føringer og støtte ordninger. 

Alle har vi blitt berørt på en eller annen måte og 
alle har måttet forsake noe. Koronakrisen har vært 
svært inngripende i vår hverdag selv om vi heldig
vis har klart å unngå mange syke så langt. 

Det som imponerer meg er at til tross 
for dette så skjer det mye positivt. De 
aller fleste er positive og ser fremover 
selv om inntektsgrunnlaget midler
tidig er svært redusert, om man ikke 
får komme på hytta eller om man 
som ansatt må jobbe mer og på en 
helt annen måte enn før. Ansatte i 
helse og omsorg, skole og barnehage 
har kastet seg rundt og alle ansatte er 
på en eller annen måte berørt. Jeg er 
sikker på at vi hadde brukt mer enn 

et år på å få innført den grad av video
møter, fjern undervisning, videosamtaler mellom 
pårørende og beboer osv som vi har hatt den siste 
tiden under «normale forhold». Med Korona har vi 
klart det på et par uker. Jeg vil takke ansatte, inn
byggere, næringsdrivende og hytteeiere for positiv 
inn stiling selv om det har kostet. Vi er på ingen 
måte i mål enda, men vi vet at vi en dag kommer 
tilbake til normalen. Men på noen områder skal 
vi absolutt ikke tilbake til normalen. Da tenker jeg 
på møtene i Oslo og Drammen som varte i et par 
timer hvor vi brukte dagen på grunn av kjøring til 
og fra. For noen måneder siden var det normalt 
og nå er det i de fleste tilfeller utenkelig. Vi har lært 
oss å avholde effektive møter på nett.

Med ønske om en smittefri og god sommer!
Odd-Egil Stavn
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Innledningsvis vil jeg takke dere 
alle sammen for at dere har vært 
flinke og respektert de tiltakene 
som sentrale myndigheter og 
kommunen har innført. Resulta
tet av det er en oversiktlig og god 
situasjon. Det er godt å se at alle 
er med på dugnaden! Fortsatt er 
det sånn at det er tiltakene som er 
innført som påvirker oss mer enn 
selve viruset her i Flå.

Kanskje blir det en annerledes 
sommer, men vi har det aller meste rett uten
for døra. Bruk lokalmiljøet for her har vi mye å 
by på. Det står 11 eventyrlige toppturer og ven
ter på dere, disse er samlet i et hefte med god 
beskrivelse om hvordan man kommer seg frem 
til toppen. Vi har også et mangfold av stier 
som går langs fine elver, vann og glemte plas
ser. Anbefaler å ta for dere boka som brødrene 
Akervold nylig har skrevet om «Skogshytter 
og vassager i Flå». Der får dere mange gode 
turtips med koordinator til hytta eller saga 
befinner seg. Denne sommeren kan bli av en 
lokal variant med mange gode turopplevelser 
på glemte stier. Flå har mange skatter å by 
på. Både toppturhefte og boka kan kjøpes på 
servicekontoret på Veksthuset.

Jeg har fått flere henvendelser med stor frus
trasjon og irritasjon over alle endringer livet 
har medført grunnet pandemien. Forbud mot 
hyttebruk, ikke reise til utlandet, ikke gå hver
andre for nære o.s.v Det har for det meste vært 
godt voksne mennesker med en livserfaring 
som burde takle dette. Ikke en klage har jeg 
mottatt fra ungdommen når jeg har slått av 
en prat i butikken. Bare hjertesukk over savnet 

av fellesskap med venner. Det 
er ungdommer som har mistet 
Polenturen som de har jobbet 
for og spart penger til over lang 
tid. Det er barn/ungdommer som 
hadde planer om leirskole, som er 
usikre på om de får det. Og det er 
ungdommer som ikke får gå opp 
til avsluttende eksamen. Dette 
er ikke bare noe en kan gjøre en 
annen gang.  

 «Jeg skulle g jerne sagt til dere som er unge  
at alt snart blir som før.
Men det kan jeg ikke.
Denne våren blir annerledes.
Denne sommeren blir annerledes.
Dette året blir annerledes.
Dere er ungdommene  
som må g jøre ting annerledes.
Dere har satt livet på vent –  
for at andre skal berge livet.
Denne tiden er spesiell.
Jeg håper den kan bli fin likevel.
Tusen takk til alle norske ungdommer.
Tusen takk til russen 2020.
Vi er stolte av dere!»

Jeg støtter helseminister Høies hilsen til ung
dommen, og ønsker dere alle en riktig god 
sommer i Norge!

VASK HENDER • HOLD AVSTAND  
 • HOLD SAMMEN • HOLD UT! 

Beste hilsen
Merete Gandrud

MERETE H. GANDRUD
Ordfører

Ordførerens
SPALTE
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Tale for dagen v/ordfører Merete Gandrud.

 Gudstjeneste med  prest  
Helle Maria Wolstad,  

Kari Begaplass og  
Nina Helen Røkkum.
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17. mai  
er vi så glad i
En annerledes, men veldig fin feiring av 17. mai 
 ble det. Stort oppmøte med kjøretøy, i under
kant av 100 kjøretøy av forskjellig art. 

Dette var gøy. Tilbakemeldingene har vært 
topp. Is og brus ble det også til barna, og fin 
underholdning. Kanskje kjøretøyparade bør 
være et tillegg til ordinær 17. mai feiring i sei
nere år også? 

Takk til Kari Bergaplass, Nina Helen Aas Røk
kum, Sigrid Margrethe Gandrud Stillingen og 
Flå skolekorps, som bidro med musikk og sang 
på gudstjeneste og underholdning.  Takk til 
prest Helle Maria Wolstad som tok turen fra 
Geilo for drivein gudstjeneste. Takk til Mats 
Bjerknes som kommenterte paraden. Takk til 
Arne Olav Mæhlum og Daimen Martinsen 
som sørget for lyd.  Takk til Anders Olav Fry
denlund for kransnedleggelse og som sjåfør 
for ordfører. Takk til Jørn Eirik Stavn for kran
senedleggelse. Takk til Karin Reiersgård som 
år etter år lager stor krans til bautaen. Takk til 
ordfører Merete Gandrud og 7. trinn v/ Signe 
Marie Wold og August Grimeli for taler, og 
ikke minst hele 17. mai komiteen med regi og 
klassekontakter for god hjelp. Takk til nærings
livet i Flå som bidro med masse fine premier 
til basar. Ja, vi elsker ble sunget og spilt  
kl 13.00, Flåheimen fikk også besøk av korpset. 

Dagen ble streamet/filmet, og det blir etter 
hvert lagt ut en redigert utgave på Flå kommu
nes hjemmeside og Facebook. I mellomtiden 
kan dere også se deler av Flå sin feiring på 
Hallingdølens nettside der Hallingdal hadde 
sin egen sending. På Facebook ligger det i til
legg masse bilder på Flå kommune.

Til hele Flå: TAKK FOR EN FIN DAG
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Best pynta kjøretøy: Simen Hagberg

Kåret til tøffeste og mest originale kjøretøy.  
Elin Lilleløken Gaptjern (motorsykkel) og Egil Roa (gråtass).
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Kransnedleggelse ved Jørn Eirik Stavn  
og Flå skolekorps.

Kransenedleggelse Gulsvik 
 v/Anders Olav Frydenlund.

Tale 7 trinn v/Signe Marie Wold og August Grimeli.

Paraden ble ledet av ordfører i kabriolet og flaggborg på beltevogn.
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Alle klassene våre var tilbake på 
skolen 13.mai. etter en lengre periode 
med hjemmeundervisning.

Hjemmeundervisningen har fungert bra, men 
det er veldig hyggelig å få alle elevene tilbake 
igjen. De fleste elevene gledet seg også til å 
komme tilbake til skolen.

Skoledagen er likevel ikke helt som før, og 
denne situasjonen vil nok vedvare fram til som
meren. En del av undervisningen skjer ute, noe 
elevene er svært positive til. Smitteverntiltakene 
fører også til at elever og voksne er delt opp i 
grupper, og vi har fokus på hygiene og avstand. 

Når den tid kommer, ønsker vi alle en riktig god 
sommerferie. Så håper vi på en forbedring når 
det gjelder koronasituasjonen etter ferien, men 
noen tiltak vil nok fortsette til høsten også.

Tilbake  
til skolen
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VELKOMMEN!
Så fint å se deg igjen!
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I en svært krevende tid for reiselivsnæringen i Hallingdal så har vi definitivt sett 
ringvirkningene av dette i Flå også. 

Men til tross for en svært stille periode så må 
vi huske på at produktet vårt er svært bra og 
det kommer en ny påske i 2021 hvor det helt 
sikkert kommer til å være masse folk i fjellet 
og i sentrum. Jeg vil berømme butikkene på 
Kjøpesenteret som har klart å holde åpent i en 
periode med svært lav omsetning. Det er godt 
å se at senteret nå også besøkes av hyttefolk 
og turister, slik at pilene kan peke oppover 
igjen slik vi liker det på Flå. 

Hittil i år har Flå Vekst hatt en gledelig økning 
på 3 nye medlemmer:
• Gaupe Eiendom AS, driver med utvikling 

av fritidsboliger i Høgevarde.
• Jølstad Hallingdal Gravferdsbyrå, har 

startet egen avdeling på Flå med kontor 
og samtalerom på Veksthuset.

• Hilde Media, Ragnar Hilde er nå ferdig 
med bachelorstudier i Medieproduksjon 
og har starter eget firma med base på Flå 
fra juni. Han kan hjelpe dere med alt av 
foto, film og produksjon. Han laget vår 
«Velkommen tilbake til Flå»film som kan 
sees på YouTube.

Det jobbes konkret med to markeds
føringspakker for sommersesongen; en som 
destinasjons selskapene i Hallingdal står bak 
og en som Norefjell Destinasjon står bak. 
Flå er godt representert i begge pakkene og 
hovedfokuset er å trekke nordmenn til våre 
områder. Begge prosjektene har søkt støtte 
fra Viken fylkeskommune gjennom ordningene 
som er laget. Vi vet ennå ikke hvordan som
meren blir, men det som er helt sikkert er at 
det vil bli mange flere nordmenn som ferierer i  
Hallingdal og at hyttene i Hallingdal vil bli 
brukt som baser for ferier. Derfor er det viktig 
å få kommunisert ut de tilbudene som fins 
både i Norefjellregionen og Hallingdal. 

Ta gjerne kontakt med Tor Egil og Kristian i 
Flå Vekst hvis dere har innspill og tanker om 
hvordan vi kan markedsføre den herlige bygda 
vår enda bedre! 
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Flå blir inngangsporten til  
Skandinavias råeste terrengsykkelregion

Millioninvesteringer på sommersatsing i Hallingdal:  
Tilrettelagte terrengsykkelstier skal bli sommerens svar på alpin og langrenn.

I Hallingdal er man aldri langt unna nærmeste 
preparerte langrennsløype eller alpine ned
fart. Den omfattende tilretteleggingen har gitt  
Hallingdal posisjonen som Norges ledende 
vintersportsregion. Men i takt med snøsmel
tingen på våren, forsvinner også størstedelen av 
gjestene. Sesongsvingningene har tradisjonelt 
skapt store utfordringer for det lokale nærings
livet. Nå har destinasjonene fra i Hallingdal 

imidlertid valgt å ta grep: Hallingdal skal bli 
best i Skandinavia på tilrettelagt terrengsykling.  

– «Satsingen på tilrettelagte terrengsykkel
tilbud er en logisk utvikling av destinasjonene 
i Hallingdal. Suksessen med tilretteleggingen 
vinterstid har lært oss, at god tilrettelegging og 
lav terskel er nøkkelen til et morsomt og familie
vennlig aktivitetstilbud. Lek og moro på sykkel 

Foto: Tråkk ’n’ Roll, Paul A. Lockhart 
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gir samme type opplevelse som å flyte gjennom 
landskapet med ski på beina – det er natur
opplevelse, mosjon, sosialt samvær og mest
ring i én og samme pakke. I tillegg er skigjesten 
og sykkelgjesten ofte én og samme person, og 
sykkelsatsingen vil derfor bidra til å bygge enda 
tettere relasjon til gjestene våre.» kommenterer 
Kristian Akervold i Flå Vekst. Nettopp Flå er 
blant destinasjonene som skal satse hardest 
de kommende årene, når Høgevarde til som
meren igangsetter bygging av nærmere 80 km 
tilrettelagt sti. Bak gravemaskinen sitter noen 
av bransjens flinkeste stibyggere fra firmaet 
World Trail, som til daglig holder til i Australia.

Det regionale samvirkeforetaket «Tråkk ‘n’ 
Roll» er eid av destinasjonene i Hallingdal, og 
har koordinert sykkelsatsingen siden 2015. I 
kommune styremøtet 14.mai ble det bevilget 
en oppstartstøtte til selskapet på 100 000,
kr. Daglig leder Lars W. Jensen kan melde om 
planlagte investeringer i regionen på totalt 150 
MNOK over de kommende 45 årene.  

– «Det kan virke som ekstremt store beløp, 
men sammenligner vi med vinteren, så er 
dette småpenger. Vi mener det er god butikk 
å tilrettelegge for sykling på sommeren. Dels 
skaper terreng sykling store økonomiske ring
virkninger i form av nye arbeidsplasser og 
økt omsetning innen reiseliv, eiendom og 
handel. Samtidig handler dette om mye mer 
enn næringsutvikling. Eldrebølgen og økende 
inaktivitet blant unge mennesker er blant de 
største utfordringene for kommunene våre. 
Det finnes god dokumentasjon for at tilrette
legging for stisykling i nærmiljøet gir bedre folke
helse, og stimulerer til levende lokal samfunn 
som unge mennesker har lyst til å flytte til»  
avslutter Lars W. Jensen.

Lek og moro på sykkel gir samme type 
opplevelse som å flyte gjennom land-

skapet med ski på beina – det er natur-
opplevelse, mosjon, sosialt samvær og 

mestring i én og samme pakke. 

 12 



 13 

KulturArvGulsvik
Saga Gulsvik og HallingEventYr 
er klare for en ny runde med 
KulturArvGulsvik i sommer.

Håper du har lyst til å møte en gam
mel krok fra Gulsvik, båtkapteinen  
Christensen, stasjonsmesteren Konrad, 
hotelleieren, sagføreren Wilhelm og 
bakgutten Anton (se bilde). En stor del 
av historien til gamle Gulsvik presentert 
i et forteller teater. I tillegg er det også 
diverse infotavler rundt på tomta. Hyg
gelig å kunne kombinere med et besøk 
på Gulsvik stasjon. 

Fortellerteatret spilles helgene 1/8-2/8 og 
8/8-9/8. To ganger pr dag, kl 12 og kl 15. 
Gulsvik Sag er åpen disse helgene. Følg 
med på facebook.
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Jølstad Hallingdal Gravferdsbyrå etablerte seg 
med kontor og samtalerom i Flå Veksthus før 
jul i fjor. Dette ble markert 13. desember med 
marsipankake i kantina i Flå Veksthus. Både 
varaordfører Sigrid H. Grimeli og Geir Vidme, 
på vegne av Thon Eiendom, ønsket byrået vel
kommen til Flå.

Dette er et godt tilbud for Flå, og jeg vet at 
vi med dette har fått profesjonelle og dyktige 
gravferdskonsulenter til kommunen vår, sier 
Geir Vidme.

På disse få månedene har vi til nå hatt 10 
oppdrag i Flå og Nes. Vi er blitt svært godt 
mottatt, sier daglig leder Terje Nordal. Vi kan 
ikke love nye arbeidsplasser, men vi kan love 
gode gravferdstjenester til befolkningen. Vi 
tilstreber å være best både på tilgjengelighet, 
kvalitet og pris, tilføyer han.

Steinar Aa etablerte Hallingdal Gravferdsbyrå 
med utgangspunkt i Ål allerede i 1995. Fra 2014 
er byrået en del av Jølstad. Det gir oss både 
større kapasitet og tilgang på ressurser som 
styrker posisjonen vår som et byrå for hele 
dalen, sier han. Han forteller også at Jølstad 
har en egen avdeling som bl.a. ivaretar forsen
delser over landegrensene og bistår med fag
lig veiledning til byråene sine ute i distriktene. 
Gravferdstjenester preges mer og mer av beho
vet for samtale med og veiledning av etterlatte i 
tillegg til praktisk bistand. Dette er egenskaper 
som er viktige for oss når vi nå tilbyr tjenestene 
våre her i Flå og områdene rundt.

Jølstad Hallingdal Gravferdsbyrå  
etablert i Flå Veksthus
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FLÅ VEKSTHUS 
www.hallingdalgravferd.no 

Tlf. 32082300
Terje Nordal og Steinar Aa

Det er også avgjørende for oss å ha denne 
gode dialogen vi har fått med alle samarbeids
partene våre både i kommuneforvaltningen, 
i kirken og gravferdsforvaltningen, til utleier 
og til den lokale blomsterleverandøren, sier 
Terje Nordal. I etableringsfasen har vi hatt god 
bistand fra Flå Vekst, ved Kristian Akervoll, der 
vi også nå har meldt oss inn.

Vi bistår også med gravmonument, oppussing 
og navnetilføying på gravsteiner. Vi har profe
sjonelle leverandører til dette, legger han til.
Dere finner oss en dag uka, men ellers etter 

behov, på kontoret vårt. Dere treffer oss 
alltid på tlf. 32082300 eller 91706250. Bruk 
hjemmesida www.hallingdalgravferd.no for 
mer informasjon, avslutter de to engasjerte 
gravferdskonsulentene, som også kan fortelle 
at en tredje person er på vei inn på laget fra 
høsten av.  
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Handlehjelp
Frivilligsentralen har tilbudt innbyggere som er 
i risikogruppen å handle mat og hente medi
siner i den tiden Norge har vært stengt ned. 
Samfunnet åpnes mer og mer opp og vi ser at 
behovet for handling også har blitt redusert de 
siste ukene. Vi har derfor redusert åpningsti
dene og utleveringsdagene til følgende:

Telefontid: Mandag og Onsdag 10.00 – 12.00
Utleveringsdager: Tirsdag og torsdag 
Telefonnummer: 90 62 50 22

Vi oppfordrer alle som er friske til å handle selv 
og til å benytte Flå Taxi dersom de trenger trans-
port til og fra butikken som de har mulighet til 
å handle selv.

Sommergøy 2020
Vi ønsker gjennomføre sommergøy i løpet av 
sommeren.  Det er mulig det ikke blir full uke 
slik som tidligere år siden vi må ta flere hensyn 
med tanke på smitte. Elevene får med seg lapp 
hjem fra skolen før sommerferien. Det ligger 
an til å at vi må dele opp i 2 aldersgrupper. En 
gruppe for de som begynner på mellomtrinnet 
til høsten og en gruppe for de som begynner 
på ungdomsskolen til høsten + 10. klasse som 
avslutter nå til våren. De 2 gruppene vil få 2 
dager hver med aktiviteter i løpet av uke 33.
Vi håper også på å få arrangert en aktivitetsdag 
slik den vi hadde til Tusenfryd i fjor, med gratis 
inngang til en fornøyelsespark for hele fami
lien. Men i år må man belage seg på å komme 
seg til og fra aktiviteten selv. Det vi ikke bli satt 
opp felles buss slik som i fjor. 
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Utstyrskroken
Utstyrskroken er en utlånssentral med sports 
og fritidsutstyr. Utstyrskroken er plassert på 
Flå bibliotek og May Iren Natten Frydenlund er 
ansatt i en 40% prosjektstilling for å etablere 
og drifte denne. 

Dette er et tilbud til alle uansett alder, her kan 
alle låne sports og fritidsutstyr. Dette er et 
gratis tilbud hvor du låner utstyr på lik linje 
som du låner bøker på biblioteket, det eneste 
du trenger er et lånekort på biblioteket.

Vi er full gang med å fylle hyllene i utstyrs
kroken, og satser på å kunne åpne i juni. 
Sommerutstyret du blant annet kan finne her 
er SUPbrett, vannski, sykkel, sparkesykkel, 
rulleskøyter mm. Frister det å låne sykkel får 
du også låne hjelm, det vil også være mulig 
å låne beskyttelses utstyr til rulleskøyter og 
sparkesykkel.

Vi har også fått mulighet til å låne ut friluftsut
styr som turgruppa i Flå har kjøpt inn, her har 
vi to og tremannstelt, lavvo og kano. Vi har 
også kjøpt inn tursekker og hengekøyer, det 
er altså flere muligheter til å ta med familien 
på tur i skogen. 

Hvis det er noe du tenker vi mangler i hyllene 
så er det lov å komme med forslag til det, vi 
vil kjøpe inn mer utstyr etter hvert som vi ser 
etterspørselen etter ting. 

Til og begynne med kommer vi til å ha åpent hver 
tirsdag fra 14.00 – 18.00. Åpningstidene kan bli 
justert og utvidet dersom det er behov for det.

Lik gjerne utstyrskroken på Facebook!
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 ERFARINGSKONSULENTEN I FLÅ

Siden høsten 2018 har Gro Karin Levorsen arbeidet som erfaringskonsulent i 
rus – og psykisk helsetjeneste på Flå. Hun er den andre i Hallingdal som gikk 
inn i en slik stilling, nå er de tre. Og vi har lyst til å presentere denne allsidige 
damen for alle fløværinger.

Gro har vokst opp på Lillehammer, men flytta 
til Nesbyen i 1991 og har bodd der siden.  Hun 
har en voksen datter som bor i England. I til
legg til å være erfaringskonsulent jobber hun 
på  korttids/rehabiliteringsavdelingen på Elver
høy helsetun. Tidligere har hun drevet butikk i 
mange år. Hun er også glad i å tegne, og hennes 
tegninger finnes både på Facebook og på vegger 
i de tusen hjem. Også er Gro en omgjengelig 
person, og de som møter henne merker fort at 
hun er glad i mennesker.  

Hva er en erfaringskonsulent?
Erfaringskonsulenter ansettes i ulike helsetje
nester på bakgrunn av personlige erfaringer 
som pasient/bruker eller pårørende.  De skal ha 
et avklart forhold til egen historie slik at de kan 
bruke erfaringene til å styrke brukerperspektiv og 
erfaringskunnskap i tjenestene. Erfaringskonsulen
ten kan også være en brobygger mellom brukere 
og tjenesten. 

Hva var det som gjorde at du gikk inn i denne 
jobben?
Jeg visste egentlig ikke hva en erfaringskonsulent 
var før stillingene i Hallingdal ble utlyst. Jeg delte 
mine erfaringer som pårørende til en rusavhen
gig bror i filmen «Reint helvete» som ble laget på 
Nesbyen. Gjennom dette oppdaget jeg at det å 
dele mine erfaringer kan ha en verdi for andre. Når 
stilingen på Flå kom så jeg det som en mulighet 
til å bruke egne erfaringer både som pårørende 
og som pasient i psykiatrien og til å hjelpe andre.

Hva har vært arbeidsoppgavene dine på Flå?
Jeg har fast trefftid på dagsenteret annenhver 
tirsdag og deltar også i andre aktiviteter i regi av 
rus og psykisk helsetjeneste. Det er en måte å bli 
kjent med brukerne og med tjenestene. Annenhver 
uke inviterer jeg til mandagsmiddag på kveldstid. 
Dette er en veldig trivelig kveld der vi er mange 
samlet rundt middagsbordet. Og det er min kveld 
med brukerne.

Nå i disse koronatider har det ikke vært mulig å 
møtes, og det er noe både jeg og brukerne savner. 
Vi holder kontakt via en egen facebookgruppe. 

Hvordan har det vært å være på Flå fram til nå?
Jeg har blitt godt mottatt både av brukere og kol
legaer.  Og jeg ser fram til at å komme i gang igjen 
med aktivitetene og møte alle ansikt til ansikt..

Jobben min på Flå er bare 20 %, og jeg har kjent 
på at det legger en begrensning for hva jeg kan 
gjøre. Jeg har måttet jobbe med å snu tankesettet 
mitt til i stedet å se på mulighetene som jeg har 
innenfor denne rammen.

Hva brenner du for framover?
Jeg har et ønske om å ha mulighet til å invitere til 
mandagsmiddag en gang i uka. Et annet ønske er 
at jeg kan ha mulighet til å tilby transport til en hel 
gruppe med forskjellig funksjonsnivå. Da hadde 
mulighetene til mandagsutflukter også vært der.

Kari Ribberud.
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Vår sykepleier Kristin Gullingsrud var  
ferdig med et år videreutdanning i demens 
og alderspsykiatri desember 2019.

Mari Stenersen ble ferdig helsefag
arbeider 23/420. Hun har gått 4årig 
forløp på Hønefoss videregående skole. 
Mari kommer til å jobbe hos oss i som
mer, men fra høsten starter hun på 
sykepleier høyskolen

Informasjon fra Flåheimen
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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 

200 000 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 førstegangsboligetablerer.

Reglementet er tilgjengelig på www.flaa.kommune.no

Gjeddefiske er dessverre avlyst i år på 
grunn av Korona. Vi gjør dette grun
net ansvar og oppfølging av smitte
vern som vi ser blir krevende. Vi håper 
å kunne få det til neste sommer.  
God sommer og skitt fiske til alle!

Hilsen fra Gjeddefiske Gøschvik

Buss- og togtider
Da det er en del avlyste avganger 
på buss og togtider i forbindelse 
med koronasituasjonene, ber vi 
folk om å gå inn på aktuelle nett
sider for å finne siste oppdaterte 
reisetider.

IL Flåværingen

Hallingdal fotballklubb har utsatt alle sine fotballskoler til august. På Flå 
blir fotballskolen derfor fra 14.  16. august. Dersom noen ønsker å være 
med på aktivitetsleir på Gol fra 22.  26. juni er alle hjertelige velkommen 
dit:) For mer informasjon og påmelding, gå inn på www.flaavaeringen.no
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Varmestua på Turufjell vil holde åpent  
i helger gjennom sommeren og høsten. 

Vi fyrer opp i bålpanna og har mange gode fristelser inne i 
kaféen. Vi serverer varme og kalde retter, snacks, mineralvann  
og kaffe. Det er flere turmål som er tilrettelagt med Varmestua 
som utgangspunkt. Vi anbefaler topptur til Kristnatten,  
en koselig tur rundt Slåttemyrrunden eller fiske i Vesleåtjerna. 

For åpningstider og informasjon  
se www.facebook.com/turufjell eller www.turufjell.no
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Høgevarde  
Fjellpark utvider 
alpintilbudet -  
og satser på  
sommersesongen!
Storstilt sykkelsatsing, og to nye  
skiheiser klare til sesongen 2020/21

Med to nye heiser på plass, utvider Høgevarde 
alpintilbudet betraktelig fra og med kom
mende sesong.

Den nye Toppheisen åpner opp en vestvendt 
fjellside på baksiden av dagens anlegg, som 
hittil ikke har vært tilgjengelig via skiheis. 

I hjertet av Fjellparken, ved serveringsstedet 
«Lavvoen», blir det utviklet et helt nytt barne
område, og her blir det installert et skibånd. 
Med denne nyinvesteringen har Høgevarde 
endelig en nybegynnerbakke som er lett å 
mestre også for de aller ferskeste skiløperne.

Sommer på Høgevarde: Stisykling, vandring, 
fiske, båter på Fyrisjø og bading!
Høgevarde er fantastisk året rundt! I sommer 
blir det full aktivitet i området ved lavvoen.  
Skibåndet vil settes i drift i så snart det er 
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ferdig installert, og tilby heisbasert sykling 
for de aller yngste syklistene. Like ved siden 
av skibåndet, har vi satt opp vår nyinnkjøpte 
pumpetrack,  og rett oppi lia er det fan
tastisk moro å sykle den 2 km lange fler
bruksstien Sauvallsvingen. Denne stien går 
rett forbi varmestua på Sauvall, som er et 
perfekt turmål for store og små.

Vårt store stisykkelprosjekt starter dessuten 
opp i sommer, og før snøen igjen legger seg 
regner vi med å ha bygget inntil 810 km 
dedikerte sykkelstier for syklister i alle aldre. 

Landskapet på Høgevarde er perfekt for 
flotte vandreturer, her finner du både fami
lievennlige rundturer og utfordrende høy
fjellsruter rett utenfor døra. På vakre Fyrisjø, 
sentralt i Høgevardeområdet, har vi lagt ut 
robåter til fri benyttelse. Kanskje du er klar 
for å fange din første fisk i sommer? Strand
området ved Fyrisjø blir tilbakeført i år, etter 
at vi har gjennomført publikumsutgravinger, 
i samarbeid med Riksantikvaren. Det blir 
spennende å se hva som finnes av minner 
fra laaaangt tilbake i tiden!

Lavvoen holder åpent for servering i helger 
og hovedferieperioder. I området blir det også 
satt opp lekeapparater for de aller minste. 

Husk å følge oss på sosiale medier for å 
holde deg oppdatert på alt som skjer hos oss.

Velkommen til Høgevarde!
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MOT for dagen     

Vi har hatt noen krevende måneder, 
og vi kommer også til å ha noen kre-
vende måneder til. Respekt og tillit til 
det som bestemmes. De avgjørelser 
som blir tatt på vegne av oss alle, og 
ikke minst stole på at det er det beste. 

Det er avgjørelser som er tatt som har krevd 
mye av mange. Sykepleiere som har stått 
midt i stormen, lærere som har måttet tenke 
nytt i undervisningen, ungdommer som har 
satt livet sitt på vent, bedrifter som har hatt 
store økonomiskeutfordring, som igjen har 
ført til store økonomiske utfordringer privat. 
Folk som har mistet en av sine nærmeste, og 
ikke har kunnet ta avskjed sammen med alle 
de ønsker skal være til stede.  Alt handler jo 
egentlig om verdien til mennesket. At det er 
det som er viktig. At vi kan fortsette å leve, 
at vi ikke skal miste noen grunnet smitte. At 
det er livet som er viktig. Det handler om å ta 
ansvar for seg selv, som igjen vil føre til at vi tar 
ansvar for andre. Det handler om å se andre, 
ta kontakt med andre og på en annen måte 
enn før. Folk har blitt flinkere til å uttrykke ting 
på andre måter. Smil, stemmebruk og kropps
språk har vel aldri vært viktigere enn nå. Små 
ting i hverdagen som plutselig blir store gleder, 

samtidig som små ting i hverdagen blir store 
sorger fordi vi legger merke til det mye mer 
enn før. Samtidig som at man kanskje ikke bryr 
seg så mye om de små ting som vanligvis irri
terer, fordi det kan være så mye verre. Tiden 
har stått litt stille. Vi har fått litt mer tid i vårt 
eget selskap. Vi har kanskje fått tid til å tenke 
litt mer på livet. Hva det betyr å leve? Hva 
som er viktig for oss? I denne tiden vi har vært 
igjennom nå, har vi fått satt livet litt på prøve. 
Vi har måttet finne andre måter å gjøre ting 
på, løse ting på og ikke minst forsake mye vi 
liker å gjøre. Vi har daglig måttet godta, aksep
tere og kanskje til og med gjøre ting utenfor 
komfortsonen.

I en krevende hverdag og i en krevende verden 
er det ett ord som ikke alltid gjennomføres. 
Og det er ordet RESPEKT. Hva betyr det?  
Og hvordan utøver vi det?

Respekt handler om å være takknemlig og høf
lig, innrømme feil og la andre gjøre feil uten 
at du overreagerer. Respekt er å gi ansvar, 
akseptere den andre, gi andre frihet til å være 
seg selv, og si beklager og unnskyld. Respekt 
handler om å akseptere den andre sin opp
levelse uansett hvilke følelser og tanker du 
selv har. Respekt er å snakke med og ikke om 
andre. Respekt er å balansere oppriktighet og 
full ærlighet. 
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HVORDAN VIL DU BLI HUSKET?
 En som satt med mobilen når du var sammen 
med andre, eller var dønn til stede?
 En som hånlo av andres talemåte, ordvalg og 
væremåte, eller en som styrket andres trygg
het, energi og mot?
 En som ofte var negativ og baksnakket andre, 
eller en som ofte plantet positive forventninger 
om andre?
 Den som tok med seg andre for å bære den 
ene som trengte litt støtte og hjelp? Akkurat 
som det er med tulipaner. En vissen og dårlig 
tulipan kan bæres av alle de andre i en vase. 
Sånn er det med oss mennesker også. Vi kan 
bæres frem hvis nok folk rundt oss støtter 
og hjelper oss. Et samfunn som tar vare på 
hverandre. Ingen gang det er så viktig som 
akkurat nå.

La ikke fokus på egen fasade og posisjon, 
selvrealisering, penger, ting og rettigheter 
gå på bekostning av det å være et menneske. 
Det er mennesket som er viktig. Vær heller et 
verdifullt menneske enn et vellykket individ.

Baksnakk positivt og ikke negativt. Tenk om vi 
kunne hatt en samfunn der vi unner og beun
drer og ikke misunner?

Vi lever i et samfunn der det er mye fokus på 
flinkhet. Men, i lengden er det dine verdier, 
dine valg, og hvem du er som virkelig betyr 
noe. Finn dine verdier, og vær lojal mot dem. 
For hvis vi ikke tar vare på oss selv, så klarer 
vi ikke å ta vare på andre heller.

Vil avslutte med et sitat fra Ole Brum:

«Hvordan staver man kjærlighet?»  
spurte Nasse Nøff.
«Man staver ikke kjærlighet, men man føler den»  
svarte Ole Brumm.

Stol på deg selv, ta ansvar, vis respekt, vis 
glede og gi kjærlighet! Det går bra! Ta vare 
på hverandre.

Ønsker alle en god, trygg og forhåpentligvis 
solfylt og varm sommer

Hilsen fra MOT Flå.
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Jegerprøvecamp  
Bruk ferien til noe lærerikt! I løpet 
av bare ei snau uke på vår jeger-
prøvecamp blir du sertifisert for å 
delta på jakt kommende høst. 

På Flå tilbyr vi et komplett jegerprø
vekurs. Vi benytter alle fasilitetene på 
senteret, med blant annet viltslakteri, 
felleløype, skytebane og skytesimulator 

i løpet av kurset. Alle samlinger blir gjen
nomført  i sin helhet i løpet av kurset. 
Eksamen gjennom føres som siste del av 
fredagen i regi av Flå kommune. 

Kurset er åpent for alle, campdelen er 
forbeholdt deg under 26 år.

Dato: 21. – 26. juni
Bli med på en lærerik  
og morsom jegeruke.

Jegerprøven og matkurs  
på Jakt- og Fiskesenteret



Jegerprøve 
Weekend 
Hvorfor ikke bruke et par 
helger til noe lærerikt? 

I løpet av to helgesamlinger her 
får du et fullverdig jegerprøve
kurs. Reis til Jakt og Fiskesente
ret og dra hjem igjen  fiks ferdig 
til å delta på jakt!

Vi bruker alle fasiliteter på Jakt 
og Fiskesenteret. 

Jegerprøvekurset setter fokus på 
hvorfor vi jakter, ulike våpen og 
ammunisjonstyper, jakthungrup
per, jaktformer, håndtering av felt 
vilt, jaktbare arter, etc. Du får i 
tillegg demonstrert og prak
tisert sikker våpenbehandling 
og ikke minst blir du opplært i 
hva som er human jaktutøvelse. 
Vi bruker alle fasilitetene her 
på senteret, med blant annet 
slakteri, felle løype, skytebane 
og skyte simulator i kurset. Vi 
gjør hver av de 9 samlingene en 
god blanding av teori og praksis. 
Eksamen  gjennomføres som 
siste del av søndag siste weekend 
i regi av Flå kommune. Høsten 
kommer fortere enn du aner – ta 
jegerprøvekurset ved Jakt og 
Fiskesenteret!

Dato: 28. – 30. august 
og 4.-6. september

Matkurs på Flå
Vi kjører på med en skikkelig 
mathelg på Jakt- og Fiskesenteret 
i november. 

Fredag starter vi med en innføring i hvor
dan man legger ned rakfisk. Lørdag blir 
det pølseproduskjon og vi avslutter på 
søndag med kurs i røyking og speking. 
Her kan du melde deg på hvert enkelt 
kurs eller delta hele helgen. 
Tid: 13.-15. november 

For påmelding på kursene, se vår 
hjemmeside: www.jaktogfiskesenteret.no
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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: flaakirke@flaa.kommune.no  eller 

martha.gaptjern@flaa.kommune.no

STABSINFO:

Kontaktinfo for avtale med prest frem til 

sommer 2020: 

Sokneprest i Nes

JANNE M. SUKKA

 janne.sukka@nesbyen.kommune.no

Mobil: 45861038

Organist/konfirmantmedarbeider/

trosopplærer:

MARIANNE GANDRUD SKINNES, 

Tlf 91796377  

Kontoret: 32053600/direkte 32053644

marianne.gandrud.skinnes@ 

flaa.kommune.no

Kirketjener/klokker

KARIN REIERSGÅRD, tlf. 97173436

Kirkegårdsarbeider:

PER ARNE MARTINSEN, tlf: 95937961

perarne.martinsen@gmail.com

Planting Flå Kirkegård:

ØYVIND RIGGENHOLT, tlf: 97149938

INFO FRA KIRKEKONTORET
Koronatiden har preget oss alle og vi har måttet 
føle en nærhet til andre på helt andre måter enn vi 
har vært vant til. Det er vel ingen gang kirken gene-
relt har vært så mye på digitale flater som nå. Men 
nå har vi så smått begynt åpne litt mer opp igjen …

Selv om menigheten ikke har kunnet 
møte hverandre i kirkerommet, har 
det vært flere digitale sendinger både 
fra Hallingdal og rundt om i Norge 
ellers, som alle har hatt mulighet til 
å følge via digitale sendinger. Det har 
faktisk vist seg at mange følger disse 
digitale sendingene. Kirken har nådd 
ut til folket på en bred og god måte, 
og det er vi glade for å se.

Det kom også noe positivt ut av 
koronasituasjonen. Vedlike holdet av 
kirketaket ble satt i gang tidligere, og 
kunne pågå i en periode da det var 
mindre aktivitet i kirken. Nå er taket 
ferdig, og det skinner mot himme
len, jammen ble det fint. Takk til Flå 
kommune for tilskudd til dette, og til 
Norheim Naturstein for en god jobb. 
Som dere kanskje har sett, så har 
ikke pipene kommet opp igjen. Riks
antikvaren har godkjent at vi får gjøre 
dette i et eget prosjekt seinere. Selv 
om pipene ikke er i bruk så må de opp 
igjen, pga at kirken er listeført/vernet. 
Pipene var i såpass dårlig stand at 
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de måtte ned. For å få de opp igjen måtte de 
mures helt fra bunnen av i kirke rommet. Det er 
en jobb i seg selv som ikke kunne gjøres i denne 
runden, også grunnet økonomi. Nå er taket tett, 
og det er ingen utfordringer med dette inne i 
kirkerommet, så alt er i trygge hender.

I mars/april skulle vi hatt menighetens års
møte, men grunnet koronasituasjonen måtte 
dette også utsettes. Dette vil komme, og dere 
vil få beskjed. 

Konfirmasjonen skulle vært i mai, men er utsatt 
til 5. september. Ellers følg med på nettside 
og annonser i Hallingdølen for gudstjenester. 
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I forbindelse med bruk av kirken, må vi  
forholde oss til det antallet som er tillatt i 
forhold til størrelsen på kirken. Pr nå kan 
vi ha 50 personer pluss ansatte, men dette 
vil endre seg litt etter 15. juni. På grunn av 
1meters avstand vil vi nok ikke kunne ha 
fullsatt kirke på en god stund enda.

Vi er veldig stolte over at kirkeorgelet også 
får sin utbedring i løpet av året. De starter 
arbeidet med dette nå i sommer/høst og 
blir ferdigstilt i løpet av året. En hybridorgel
løsning som gir oss 32 stemmer tilsammen; 
13 pipestemmer (som vi har opprinnelig), 15 
digitale stemmer og fire orkesterstemmer. 
Slik orgelet nå blir har vi tre orgel i ett. Det 
opprinnelige pipeorgelet kan brukes som det 
er og i kombinasjon med digitale stemmer, 
eller kun digitalt. En god løsning for Flå Kirke 
som ikke har millioner å bruke til piper. Prin
cipal 8, som er en av hoved stemmene som 
mangler på orgelet vårt og  som tidligere er 
informert om, blir nå en av de digitale stem
mene.  Den digitale verden har kommet for 
å bli. En hybridorgelløsning er vi en av lan
dets første steder som får. Ellers i Europa er 
dette mer utbredt. Dette var en av årsakene 
til at vi måtte til Nederland for å virkelig få 
en forståelse for hva dette er.  Flere og flere 
kirker bytter ut pipeorgel med reine digitale 
løsninger, og noen har også penger til å 
bygge pipeorgel i millionklassen. I Flå er pipe
orgelet fra 1984 og i såpass god teknisk stand 
at det å gjøre kombinasjonen som Hybrid blir  
veldig riktig og bra.  Takk for tilskudd fra Flå 
Spareforening, gaver fra private og ikke minst 
Flå kommune. Vi gleder oss til å invitere til 
orgelkonsert.

Det har også vært tema en stund at vi 
bør ha et eget egnet avmerket gravplass
område for andre trossamfunn på kirke
gården. I tillegg er det også snakk om å 
lage et eget område for minna urnelund. 

Alt dette jobbes det med, men alt tar sin 
tid. For å gjøre dette, må man først ha en 
GEOdataregistrert kirkegård (SOSIstan
dard som det heter), slik at man får tegnet 
områdene nøyaktig inn. En prosess i seg 
selv, men det kommer. En minna urnelund 
vil vi nok klare på opprinnelig gravfelt, men 
det må gjøres grundig og bra, og oppmå
ling vil nok også her være nødvendig. 

De siste månedene har det vært fokus på 
rutiner, smittevern og oppfølging på alt med 
korona. Mye kirkelig aktivitet er utsatt, og 
noe har vært gjennomført på en annerledes 
måte, spesielt vanskelig for de som har vært 
berørt av gravferd. En sorg i seg selv er tung, 
og det blir ekstra tungt når man skal velge/
invitere personer til en gravferd. I Flå er vi jo 
spesielt flinke til å stille opp for hverandre, 
og gravferd er vi flinke til å følge opp. Vi har 
jo alle behov for å ta et siste farvel med de 
vi har nært og kjenner. For oss som jobber 
med dette har det derfor også vært svært 
spesielt, og det gjør noe med oss når være 
sambygdinger havner i slike situasjoner hvor 
begrensninger blir satt.

Vi fikk en veldig hyggelig overraskelse rundt 
påsketider, da en dame fra Flå hadde sydd to 
dåpskjoler til Flå Kirke. Tusen takk til henne, 
dette var veldig snilt og varmt gjort. Det er to 
sett med blå sløyfer og to med rosa. Kjolene 
lånes bort til de som ikke har, og samme 
person som sydde kjolene, klargjør også 
kjolene mellom hver bruk. Vi er veldig glad 
for å ha denne muligheten. Ikke alle som har 
en dåpskjole selv, og da er det hyggelig at vi 
kan låne bort kirkens dåpskjoler.

Prestetjenesten vil fortsatt bli betjent av 
sokne prest i Nes Janne M. Sukka og prosti
prest  Arne Jensen. Bispedømme i samarbeid 
med prosten jobber fortsatt med en varig og 
god løsning for Flå. Hvis det er noen som 
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Hvor du enn oppholder deg, spre kjærlighet.  
Spre den først og fremst i ditt eget hjem. Gi kjærlighet  

til dine barn, til din hustru eller mann, til naboen… 
La aldri noen komme til deg uten at de føler seg bedre 

og lykkeligere når de forlater deg. Vær et levende bevis på 
Guds godhet: vis godhet i ansiktsutrykket, godhet i smilet 

og latteren, godhet i en varm og hjertelig hilsen. 

Mor Teresa

ønsker en samtale med prest, så kan dere ta 
kontakt med Janne M. Sukka og gjøre avtale. 
Enten direkte med prest hvis dere ønsker en 
samtale, eller med kirkekontoret for å gjøre 
avtale 

Skulle det være noen ønsker, tanker og forslag 
til ting dere mener vi bør gjøre i Flå menighet, 
så er døra vår alltid åpen. 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.

Vil igjen minne om at hvis dere ønsker en 
prat på kirkekontoret, så ta kontakt for 
avtale. I hovedsak vil jeg være å finne på 
kirkekontoret onsdager, og vil selvfølge
lig være så fleksibel som mulig hvis du/
dere ønsker en prat utenom denne dagen. 
Service kontoret er til enhver tid informert 
hvis jeg ikke er til stede på en onsdag. I 
juli blir kirkekontoret delvis stengt grun
net ferie, alltid betjent i forbindelse med 
dødsfall/gravferd

Ønsker alle en riktig god og fin sommer. 
Ta vare på hverandre

Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor
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Dåpskjoler gitt til Flå kirke.
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PRESTENS PENN

Herre, jeg er kommet inn 
i dette ditt hellige hus for å...
Så har menigheten opplevd to måneder 
uten gudstjeneste i Flå kirke. «Korona
krisa» har gitt oss mange overraskelser 
og savn. Jeg savner at man kan samles i 
kirka der jeg er. Men nå åpnes samfun
net gradvis opp. Vi må fortsatt ta grun
dige smittevernutstyr hensyn. Vaske oss 
på hendene, holde avstand. Men nå kan 
vi igjen ha gudstjeneste i kirka. I første 
omgang blir det opp til 50 personer som 
kan komme inn i kirka – og sitte med en 
meters avstand fra dem vi ikke bor i hus 
sammen med.

De vanlige søndagene vil dette gå greit. Når 
Flå skal ha sin konfirmasjon i september, 
vil det kreve en innsats fra hver eneste en 
og ellers større sammenkomster i kirken. 
Jesus sier at vi skal elske hverandre. I denne 
situasjonen betyr det at vi skal ta hensyn. 
Jeg må hele tida tenke at jeg kan være smit
tebærer, derfor må jeg holde avstand. Størst 
utfordring blir det i et konfirmasjonsselskap 
etter seremonien i kirka. Men dersom vi alle 
er bevisst å holde de reglene for smittevern 
som gjelder, vil det gå bra. Selv om vi må 
holde reglene for antall og avstand, så kan 
man lage en fin fest.

Jeg gleder meg til å se kjente og ukjente 
ansikter her jeg jobber som prest nå. Så 
godt det blir å få prate sammen om løst og 
fast, alvor og skjemt. Og så er det selve guds
tjenesten da.

For meg er det å samles og vende oss mot 
Gud i salmesang, musikk og bønner en hellig 
mulighet til å kjenne nærhet med Gud. Gud 
ønsker alltid å røre våre hjerter. Gudstjenesten 
gir meg og deg enda en mulighet til å kjenne 
etter noe som kan fylle oss med en glede.

Det jeg som prest, eller en annen prest, har 
å si i en preken – det kan vel være litt opp 
og ned, om det treffer like godt. Det er et 
forsøk på å åpne opp for det Gud vil gi oss. 
Noen ganger er det bra. Men uansett er guds
tjenesten som helhet en hjelp  med alt som 
utfordrer oss til å søke nærhet med Gud. Jeg 
gleder meg til neste gudstjeneste selv om det 
ikke blir i Flå!

«Kirkekaffe», det å samles og småprate litt 
etter gudstjenesten, det synes jeg har en 
verdi i seg selv. Dette må man selvfølgelig 
vente litt med enda pga Koronasituasjonen.  
Er det ikke herlig å kjenne hvor mye godt det 
er mellom mennesker? Bare det å se inn i et 
ansikt som smiler til meg. For meg er fravæ
ret blitt en påminnelse om at gudstjenesten 
er ikke en selvfølgelighet. Nei, nå har jeg 
virkelig opplevd at jeg savner det.

Denne våren er jeg prest i SørVaranger, i  
Kirkenes. Men jeg tenker på dere i Flå.  
Akkurat som Flå kirke er deres, dere som bor 
i Flå, slik tenker jeg også om Flå kirke.

Velkommen tilbake til kirkerommet!
Kjell Bjørka

En hilsen fra Kjell Bjørka, som har vært prest hos oss ved  
flere anledninger:
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Generell informasjon om kirkegården

Som nevnt i info fra kirkekontoret så er det 
en del planer rundt kirkegården med minna 
urnelund og gravplass for andre trossam
funn. I tillegg er det også en helhetlig tanke 
rund det med beplantning. Vi har en hekk 
mot riksveien som dessverre er litt utsatt i 
forhold til salt om vinteren, og kirkegårds
arbeider har prøvd å både flytte hele hekke
planter, og ellers gjøre tiltak. Det er også 
gjort noe med gjerder i front og bak kirken, 
så det skjer stadig tiltak og endringer, men 
vi er langt ifra i mål. Vi jobber med saken 
som nevnt tidligere. Vil ellers informere litt 
generelt om kirkegården.

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

Den som er ansvarlig for graven avgjør om 
det skal settes opp gravminne, og hva slags 
gravminne som settes opp. Gravferdsloven 
med forskrifter stiller krav til gravminner 
når det gjelder størrelse og utforming. I 
tillegg stilles det krav til fundament skal 
godkjennes av gravplassmyndigheten. 
Dette blir opplyst om ved godkjennelse, 
men alle som leverer gravminner kjenner 
til dette regelverket.

Den som er ansvarlig for graven plikter 
å holde graven i hevd. Dette innebærer 
at gravminnet ikke forfaller, er til sjenanse 
eller er til fare for dem som ferdes på grav
plassen. Det betyr at man må følge med på 
at det står sikkert og støtt. Og at man også 
følger med på om det bør rettes opp pga 

skjevhet. Dette kan også gjøres av kirkens 
ansatte mot et gebyr. Gravminnet kan påfø
res flere navn, og det kan også gjenbrukes 
på andre graver hvis graven det står på blir 
slettet. Opprinnelig tekst blir da fjernet. 

Fester/ansvarlig for gravminne har selv 
ansvar for å holde det fint rundt grav
minnet. Det betyr at man også fjerner langt 
gress o.l. inntil gravminnet. Ved ordinær 
klipping på gravplassen, blir ikke dette gjort 
av kirkegårdsarbeider så sant ikke annet er 
avtalt direkte.

For påskrift/vedlikehold/nye gravminner 
er begravelsesbyråene behjelpelig med 
dette. Kirkekontoret kan også kontaktes, 
da vi også kan utføre enkelte ting. 

SLETTING AV GRAV
Dersom det ikke inngås festeavtale eller 
festeavtalen ikke fornyes, er det anled
ning til å slette graven etter utløpet av 
fredningstiden/festetiden.

Gravferdsmyndigheten kan da gjenbruke 
graven for gravlegging av andre. Den som 
er ansvarlig for graven, eier selv grav
minnet, og skal selv fjerne gravminnet hvis 
de ikke lenger ønsker å feste graven. Det 
må på forhånd gis beskjed til kirkekontoret 
om dette. Det kan også avtales med kir
kekontoret om at dette gjøres av kirkens 
ansatte mot et gebyr.

Gravferdsmyndigheten skal sørge for at 
den som er ansvarlig for graven (fester) gis 
skriftlig melding i god tid før frednings/
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festetid er utløpt. Det blir sendt ut faktura 
med beskjed om festeforfall. Det blir da 
opplyst om at betalt faktura er bekreftelse 
på at man ønsker å feste videre. Og hvis 
man ikke ønsker å feste graven videre, 
så skal det gis skriftlig beskjed til kirke
kontoret. Graven blir da slettet og den blir 
gjort tilgjengelig for andre.

Før man gir beskjed om å slette grav, kan 
det være lurt å sjekke med andre familie
medlemmer om de ønsker å overta feste. 
Da slipper man å komme opp i en situasjon 
der andre familiemedlemmer reagerer på at 
en grav er slettet. Hvis andre skal overta, 
må nåværende fester gi skriftlig beskjed til 
kirkekontoret om overføring av feste, og 
hvem det skal overføres til, eller at man 
skriftlig godtar at andre overtar hvis noen 
melder seg. Det beste er at dette avtales før 
man gir beskjed om at graven skal slettes. 
Graver som det ikke blir betalt festeavgift 
for blir slettet hvis man ikke får kontakt 
med fester eller andre familiemedlemmer.  
Dersom en faktura ikke blir betalt, og det 
ikke lykkes å få tak i rette vedkommende, blir 
det plassert en varselpinne eller varselskort 
på graven før graven eventuelt blir slettet. 

For å unngå misforståelser når det gjelder 
festeavtaler for en grav, er det viktig at 
kirkekontoret får melding om adresse og 
navnendringer for den som er ansvarlig for 
graven (fester) hvis det er en endring. Det 
samme gjelder hvis en fester dør. Slik at 
man får registrert dette riktig. Noen ganger 
har en person ansvar for flere gravsted, og 
da er det greit om nærmeste familie sjek
ker dette, slik at man får gjort en «oppryd
ding» på dette.

STELL AV GRAVER
Det er mulighet for å gjøre avtale om årlig 
stell av graver. Planting blir gjort tre ganger i 
løpet av året. Dette er vårblomster, sommer
blomster og lyng, i tillegg blir blomster passet 

og stelt denne perioden. For å ha stellavtale, 
så er det krav om at det settes ned selvvan
ningskasser. Denne jobben utføres av stell
ansvarlig. Kirkekontoret formidler/selger også 
ferdig nedsetting av selvvanningskasser. 
Dette kan også bestilles av byråene.

Årlig stell avtaler går fra år til år, til avtalen 
sies opp. Oppsigelse av stellavtale må skje 
innen utgangen av februar det året man 
ikke ønsker stell lenger.

OBS! BRUK AV GRAVLYKTER
Hver vår så plukker kirkegårdsarbeider 
rester etter gravlykter i glass som har 
knust. Dette er ikke bra verken for kirke
gårdsarbeider, de som driver med dugnad 
eller dere som steller graver. Det er fort 
å skjære seg kraftig. Vennligst ikke bruk 
gravlykter i reint glass, eller lykter som har 
glass som lett knuses. Under punktet grav
minner, så står det noe om sikkerhet. Og 
det er ikke sikkerhetsmessige hensyn når 
ikke dette med lykter blir fulgt opp. Alle 
som er ansvarlig for gravsted har også 
ansvar for det som settes der, og at det 
ryddes og kastes etter hvert det som ikke 
står fastmontert. På forhånd takk for at 
dere tar hensyn videre!

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe på 
mail eller telefon.

Husk: Kirkegården er en historisk reise. 
Folka som ligger der har hver sin historie. 
Hvert gravminne har sitt utseende og 
alder. Tekster på gravminner er forskjellig. 
Og mange ting på kirkegården er et kultur
minne i seg selv. Flå Kirkegård har mange 
fine gravminner. Og de livene som har vært 
har gitt mange minner til oss andre. Kirke
gården er ikke bare et sted for det triste, 
men også et sted hvor man kan kjenne på 
roen, kjærligheten, gledene som de perso
nene som ligger der har gitt oss alle. 
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Kirken, seremonier  
og koronasituasjonen

Samtalegudstjeneste og konfirmasjon er 
utsatt til etter sommerferien. Ny konfirma
sjonsdato er 5. september.

Seremonier og gudstjenester blir gjennom
ført, men nå med et antall på 50 personer 
jfr. nasjonale regler.

Fra 15. juni vil dette endre seg, men vi 
må uansett ta hensyn antall i forhold til 
1meters regel i kirken.  Så selv om det kan 
samles 200 personer offentlig, så vil nok vi 
ligge under halvparten av dette i Flå kirke.

Smitteverntiltak er noe kirken også må 
fortsette med i lang tid fremover. Kirken 
har håndsprit som skal brukes av alle inn 
og ut av kirken, og renhold av overflater 
som berøres. Vi oppfordrer folk til å berøre 
minst mulig. Det vil også bli trykket pro
gram i stedet for å bruke salmebøker. 
Avstandsregelen gjelder som nevnt tidli
gere også i kirken.

Vi ber den enkelte vurdere sin egen delta
gelse ut fra følgende kriterier:
• Om du her omfattet av de tilbake

virkende hjemmekarantenebestem
melsene fra Folkehelseintituttet.

• Om du har nedsatt allmenntilstand 
eller befinner deg i en av risikogruppene

• Om du har en viktig samfunnsopp
gave (Helsepersonell eller annet)

• Om du, eller noen av de du omgår, 
har symptom på noen sykdom

Når vi nå har åpnet opp igjen for guds
tjenester vil det også i forbindelse med 
dette bli litt annerledes enn før korona
pandemien kom. I skrivende stund jobbes 
det med å få på plass et regionalt rutine
skriv på ordinære gudstjenester der vi har 
både dåp og nattverd. I kirkerommet og fra 
ansatte vil det komme klart frem hva man 
må forholde seg til og hvordan ting gjøres. 
Det vil nok ikke bli mulighet for kirkekaffe 
og servering i starten før samfunnet har 
fått enda mer kontroll på smitte. 

Men det skal være trygt å komme til kirken. 
Og vi gleder oss over å se alle igjen.
Velkommen tilbake.

Informasjon ellers om tiltak og Korona
viruset se Flå kommunens hjemmeside
www.flaa.kommune.no  eller folkehelse
instituttet: www.fhi.no

Ellers oppdaterer vi både Facebook 
Flå Sokn/menighet/kirke og nettsiden  
www.flaakirke.no  med informasjon både 
når det gjelder tiltak, gudstjenester og 
nyheter. Følg oss gjerne alle steder.
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I februar hadde vi som skrevet i siste num
mer karneval og dåpslysmesse. I mars ble 
de som er født i 2014 invitert på dåpsskole. 
Der gjorde de seg mer kjent i kirkerommet, 
spilte på orgelet, utforsket sakristi og dåps
rom, prøvde nattverd og vi hadde bamsedåp.

Noen dager etterpå skulle vi hatt familieguds
tjeneste med utdeling av Kirkerottegaver, 
men pga. lockdown ble denne gudstjenesten 
avlyst. Likevel fikk vi delt ut gavene til barna 
før de måtte være hjemme i flere uker. 

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN
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Torsdag 12. mars skulle endelig Kirke
rottene komme til Flå. Det var noen spen
nende dager i forveien med tanke på hva 
som ville skje i samfunnet mht. koronaen, 
men i samarbeid med kommunelegen ble 
dette vurdert til et sikkert arrangement.

Vi hadde en fin og morsom stund sammen 
i kirken, og ikke lenge etter avsluttet fore
stilling kom beskjeden om at Norge skulle 
stoppe opp for en periode. Det føltes veldig 
godt å vite at både barnehagen og små skolen 
hadde fått en liten stund med litt liv og latter 
sammen før alle måtte dra hver til sitt.
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

Under koronatiden har vi prøvd å holde litt 
kontakt med medlemmene via Facebook 
og brev.

Det ble oppfordret til å tegne regnbuer med 
sitatet «Alt blir bra» som kunne henges opp 
på Veksthuset. Flotte tegninger kom inn.

Det ble delt lenker med ideer til hva man 
kunne finne på av hjemmeoppgaver, koder 
til gratisfilmer, og påskefilmer via YouTube. 
Det vi kanskje merket mest at vi mistet i 
denne perioden var vårt populære gårds
besøk hos Laila Sævre, der vi får se på 
nyfødte lam. Dette har vært et savn i år. 
Alle førsteklassinger som ble invitert til 
dette tiltaket, fikk et brev hjem i posten + 
boka «Lille sau går seg vill».

Nå planlegges Tårnagent som skal gjennom
føres før sommeren. Dette er et ganske stort 
tiltak, og med restriksjoner med smitte, 
avstander osv. velger vi i år å gjøre det på en 
litt annen måte enn vi egentlig pleier. Brev 
kommer i posten til de tiltaket er beregnet på.

Til høsten blir det selvfølgelig 4årssamling 
og utdeling av fireårsbok, høsttakkefest og 
oppstart av Between og Flåkkklubben.

SPØRSMÅL RUNDT TROSOPPLÆRING?

Kontakt Marianne Gandrud Skinnes, 91796377, 
marianne.gandrud.skinnes@flaa.kommune.no

Lik oss på Facebook 
«Trosopplæringen i Flå» 
for å alltid være oppda
tert på datovarslinger 

og hva som skjer.
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Innspillinger
Da Norge stod stille kom tanken om å lage 
en innspilling av musikk som kunne opp
muntre og trøste, men så var det det å finne 
den «rette sangen»… I påsken ble diktet og 
sangen «Vi skal møtes når dette er over» 
sluppet. Og DER kom sangen som passet til 
innspillingen. Marianne spilte inn et klipp på 
piano hjemmefra, sendte det til Nina Røkkum 
i Trondheim, som la på sang til opptaket, 
deretter ble det hele mikset til et filmklipp 
med dette sanginnslaget. Dette ble lagt ut på 
Facebook og delt via flere, så vi håper mange 
har fått høre denne vakre sangen.

For øvrig ble den også brukt som pre
ludium til opptaket til gudstjenesten på 
Hallingdølen 10.5, da med Nina Bråten 
som vokalist. Å lage gudstjeneste på nett 
var en ny, lærerik og artig erfaring å få med 
seg. At vi når fram gjennom digitale medier 
er i hvert fall ingen tvil når det viser seg 
at mellom 8001200 ser gudstjenesten til 
vanlig gudstjenestetid, og når den har lig
get noen dager har opp mot 2000 vært 
innom for å se.
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

Konfirmantene
For konfirmantene ble det bråstopp på 
forberedelse til samtalegudstjeneste og 
konfirmasjon. Det var dette som sto igjen 
av konfirmantåret. Under koronaen har vi 
hatt litt kontakt via Facebook der det har 
blitt lagt ut litt nettundervisning og lenker 
de har hatt mulighet å se på, og før påske 
lagde Marianne en rebus med typiske 
«overhøringsspørsmål» (som det het før) 
som de kunne svare på. De som leverte 
fikk hente seg et fylt påskeegg på Europris.

Før påske skulle konfirmantene også gått 
rundt med bøsse for å samle inn penger til 
Kirkens Nødhjelp. Denne kunne heller ikke 
gjennomføres på vanlig måte, og ble digi
tal. Erfaringen etter dette er at det er enkelt 
å lage en digital innsamling og dele den, 
men vi fikk kun samlet et mindre beløp i 
forhold til hva som pleier å komme inn her 
i Flå. I år fikk vi inn 8881,. 

Tusen takk til alle som ga!

Nå har resten av konfirmantundervisningen 
blitt flyttet til høsten, så rett etter skolestart 
kommer vi til å samles igjen for å øve inn 
og gjennomføre samtalegudstjeneste(mest 
sannsynlig torsdag 3. september), og så 
kommer ENDELIG den store konfirma
sjonsdagen lørdag 5. september.

KONFIRMANTER FLÅ KIRKE 
LØRDAG 5. SEPTEMBER:
Karoline Lindquist Gandrudbakken
Sveinung Gislerud
Kristian Støen Haraldset
Joakim Hyldmo
Oliver Lysne Kolsrud
Erik Hjelmaas Lien
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Undervisningen består av:
• Undervisningstimer  
• Disse holdes rett etter skoletid  

(som regel på Veksthuset). Dag  
ikke fastsatt, men mest sannsynlig 
onsdag eller torsdag for dette kullet.

• Egen oversikt med datoer for når vi 
møtes kommer til høsten. 

• (Undervisning og opplegg i helger 
er obligatorisk, og tilstedeværelsen 
må være på minimum 80 %)

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

Gudstjenestene er: 
• Presentasjonsgudstjeneste  
• Lysmesse 
• Gudstjeneste i forbindelse  

med weekend
• Samtalegudstjeneste 
• Konfirmasjonsgudstjeneste 
• To gudstjenester som de velger selv
• To ministranttjenester

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

MINISTRANT                                                                    
Konfirmantene er såkalte ministranter på 
to gudstjenester i løpet av året, en før jul 
og en etter. Ved denne gudstjenesten hjel
per konfirmanten til med gjennomføring 
av gudstjenesten. Oppgavene kan være 
tekstlesning, bistand ved dåp, lystenning, 
samle inn kollekt, m.m. 

En av ministranttjenestene kan også være 
å hjelpe til med trosopplæringstiltak, for 
eksempel hjelpe til på FLÅKK, arrangere 
leik/sang/dans, hjelpe til på jule/påskev
erksted osv. Dette blir konfirmant og tros
opplærer enige om underveis.

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

WEEKEND
Konfirmantene pleier alltid å ha en week
end der de har en del undervisning samt 
aktiviteter. Med årets konfirmanter hadde 
vi undervisning på Veksthuset, dro i bakken 
på Høgevarde og fortsatte under visning i 
lavvoen utover kvelden, og søndag begynte 
vi å forberede oss til samtalegudstje
neste og spilte boblefotball med fjorårs
konfirmantene. Hva som skjer med dette 
kullet, er ennå ikke bestemt. 

Informasjon til konfirmanter  
med foresatte 2020/2021 

(med forbehold om endringer)
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KONFIRMANTFESTIVAL  
Konfirmantene deltar sammen med de 
andre konfirmantene i Hallingdal på fes
tival, antagelig en lørdag i begynnelsen 
av mars. Her møtes årets konfirmanter til 
innebandyturnering, sosialt samvær, guds
tjeneste, og solidaritetstivoli. 

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Konfirmantene deltar i Kirkens nødhjelps 
fasteaksjon og samler inn penger ved dør til 
dør aksjon uka før påske. (Landsomfattende) 

ØNSKET MÅL FOR KONFIRMANTÅRET
I løpet av konfirmantåret vil konfirman
tene komme nærmere inn på kirke og 
menighets liv.  Vi ønsker at de skal bli enda 
mer bevisst på vår kristne arv. Et selvsagt 
mål er også å få dem til å reflektere over sin 
egen tro. Mye av konfirmanttiden handler 
om å møte kristen tro og liv i praksis. 

Pris:
Inntil 1500,

REGISTRERING:
Viktig:
Gå inn på www.flaakirke.no («Påmelding 
til konfirmasjon 2020/2021») og registrer 
deg som konfirmant nå i vår/sommer, og 
du vil bli kontaktet til høsten for å få mer 
info om konfirmasjonstiden. Det vil også 
bli kalt inn til informasjonsmøte.

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

Søk opp «Konfirmanter Flå 2021» og be 
om medlemskap. På denne siden blir det 
utvekslet mye info fra vi starter opp og hele 
konfirmasjonstiden, og det er en flott arena 
å kommunisere med alle på. Medlemska
pet må godkjennes av administrator, og 
gjelder kun konfirmant og foreldre. (For de 
som ikke har Facebook, sendes det selvføl
gelig mail). PS. Viktig at foreldre også er 
med i denne gruppen.

Vi gleder oss til å møte dere til høsten!

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN
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Søndag 7. juni 

Kl. 18:00  Flå kirke

Søndag 21. juni 
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 5. juli 
Kl 11.00 Flå Kirke

Søndag 19. juli 
Kl. 19:00 Flå kirke
   
Søndag 9. august
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 23. august, 4-årsbok.
Kl. 11:00 Flå kirke
  
Lørdag 5. september , Konfirmasjon 
Kl. 11:00 Flå kirke
  

Søndag 20. september , 50 års konfir-
manter og konfirmantpresentasjon

Kl. 11:00 Flå kirke
  
Søndag 4. oktober, høsttakkefest 
Kl. 11:00 Flå kirke
  
Søndag 18.  oktober, 6-års bok 
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 1. november (Allehelgensdag)
Kl. 18:00 Flå kirke

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

Gudstjenester Flå 2020

Døde
 
Mars: 
Gunvor Marie Øvrebø 
Ole Kleven

April: 
Francisco Alfredo Alonso Fernandez 
Steinar Olav Steinarsson 
Johannes Paulsen 
Svein Tholo 
Arild Johan Moen

Mai 
Kent Gandrud

Våre tanker går til dere alle pårørende!
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

Bjørneparken 
2020
2020 blir et annerledes år for 
Bjørneparken. Akkurat nå er status 
at Bjørneparken er åpnet, og at vi 
kommer til å ha åpent hver dag fra 
20. juni. 

Det er fremdeles usikkerhet omkring hva 
som kan være åpent og hvilke opplevelser 
og attraksjoner vi kan tilby våre gjester i 
sommer, men vi forbereder oss på at alt kan 
være åpent med smittereduserende tiltak.

NYHET: AMURLEOPARD
Gjennom vinteren har vi bygget en ny, 
stor innhegning for å ta imot våre nye 
dyr, Amurleoparden. De 2 brødrene Igor 
og Zino ankom Bjørneparken i slutten av 
april, og er allerede i ferd med å finne seg 
godt til rette i sitt nye flotte innhegning 
og leopardhus. Dyrene kommer fra par
ken Zoo i Sverige, og er viktige deltagere 
i et avlsprogram med formål å gjenutsette 
unge dyr i naturen. For Amurleopard er et 
av verdens aller mest truede dyr, og gjen
værende bestand teller under 100 individer 
i naturen. Det er fantastisk at Bjørneparken 
har mulighet til være med på et så spen
nende og viktig prosjekt, og dette gjør 
Bjørneparken enda mer spennende både 
for besøkende og ansatte!

Hilsen Bjørneparken


