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Vi ønsker alle 
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Budsjettet er sendt til politisk 
behandling. Rammeoverførin-
gene fra staten er i år lavere enn 
beregnet lønns- og prisvekst, 
men det ser allikevel ut til at vi 
skal klare å unngå store kutt i 
tjenestene våre. 

Kommunens inntekter består 
i hovedsak av skatt og ramme-
tilskudd. Skatteinngangen har 
de siste årene vært god i Flå, 
noe som tyder på at det er stor 
aktivitet. Rammetilskuddet skal gjenspeile 
kommunens utgiftsbehov. Dette blir bereg-
net etter et stort antall kostnadsnøkler hvor 
antall innbyggere i de forskjellige aldersgrup-
per og ikke minst sum antall innbyggere har 
stor betydning for hvor stort rammetilskud-
det blir. Jeg vil derfor igjen minne om vik-
tigheten av å melde fl ytting i folkeregisteret 
(ikke bare til posten) for de som bor her. Jeg 
oppfordrer også arbeidsgivere til å hjelpe oss 
med dette. Uten melding til folkeregisteret 
yter vi tjenester uten at vi får dekket disse.

Boligprisene har økt i Flå de siste årene. Det 
er på mange måter bra da det tyder på at 

fl ere ønsker å bo her. Risikoen for 
verdinedgang er mest sannsyn-
lig mindre nå enn tidligere På 
leiemarkedet er det fortsatt mulig-
heter, men for den som ønsker 
å eie er inngangsbilletten blitt 
høyere og antall brukte boliger 
til salgs er på et minimum. Flå 
kommune yter som en av få kom-
muner støtte til unge boligkjø-
pere. Det blir i tillegg en politisk 
drøfting rundt utfordringene på 

boligmarkedet i Flå.

Etter en god sommer er det nå en sterk 
økning i koronasmitte i samfunnet. Korona 
pandemien er absolutt utfordrende for oss 
da vi hele tiden må jobbe for å begrense 
smitte i kommunen vår. Jeg vil rette en stor 
takk til alle ansatte for stor omstillingsvilje 
og pågangsmot. En stor takk rettes også til 
frivilligheten som bidrar på en svært positiv 
måte. 

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

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

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

I redaksjonen
Odd-Egil Stavn, rådmann (redaktør)
Merete H. Gandrud, ordfører
Turid Helen Aas Røkkum, konsulent, 
web og Fløværingen

Grafi sk produksjon
Kreator, 3570 Ål - www.kreator.no

ODD-EGIL STAVN
Kommunedirektør
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Hei alle sammen!

Nå går det sannelig mot jul igjen. 
Håper du har startet tidlig med 
julegavene i år, en oppfordring fra 
FHI for å unngå mye folk i butik-
kene. For oss i Flå betyr det jo bare 
at vi bør handle først i uken og ikke i 
helgen. Det er mange fordeler med 
å bo på bygda!

I oktober ble alle hyttevelforenin-
gene i kommunen invitert til å etablere en felles 
møtearena. Det kom 1-2 representanter fra hvert 
vel, og alle fikk anledning til å ta opp saker som 
gjaldt sitt hytteområde. Det var lærerikt både for 
de og kommunen. De kom med sine erfaringer 
og tips til oss, og vi svarte på deres spørsmål av 
ulike tema. Flå hytteråd ble dannet. Dermed har 
vi en møteplass minst to ganger i året hvor ingen 
spørsmål eller ideer er for små eller for store.

Årets TV-aksjon var noe utenom det vanlige. For 
første gang i historien ble den gjennomført digi-
talt. Det vil si at ingen fikk gå rundt med bøssen 
og ringe på døren av smittevernhensyn. Elever, 
foreldre og lærere har tatt utfordringen på en 
imponerende måte. Det ble registrert hele 24 
digitale bøsser i Flå. Tross politiske uenigheter, 
så er fokuset lek og lær om verdenssituasjonen. I 
år handlet det om plast i havet. Fløværingene ga 
til sammen 63.446,- etter siste opptelling, det er 
en  4. plass i Viken. Også næringslivet ga rikelig 
i år. I tillegg vant Bjørneparken budrunden på 
nettauksjon med kr 85.000,-, for å delta i radio-
programmet med Loven & Co. Høgevarde ga kr 
25.000,- for å lansere lokalt initiativ for innsam-
ling av plast i fjellet. Så tusen takk for alle bidrag, 
det gir et hav av muligheter!

Koronasituasjon har ikke gjort 
det enkelt for næringslivet, noen 
er hardere rammet enn andre. 
Kommunal og moderniserings-
departementet ga ekstraordinær 
næringsstøtte etter statlig krise-
pakke 2020 på en million kroner 
til næringslivet i kommunen. Det 
var kort søkefrist, men Flå Vekst 
kastet seg rundt og bidro til at små 
og store bedrifter fikk skrevet søk-
nader, og de fleste fikk støtte! Flå 

kommune ønsket et større prosjekt 
som inkluderer flere næringsdrivende. Dermed 
søkte Flå Vekst om støtte til prosjektet «Stop-
pested Flå». Prosjektet skal bidra til at flere vil 
stoppe i Flå, og bruke mer tid og penger når de 
først tar en pause. Dette skal være et samar-
beidsprosjekt som blir spennende å følge med 
på i fremtiden. 

Uansett så er det deilig å bo på bygda med 
god plass og trygge folk som tør å bry seg om 
naboen. En skal ikke være redd for å bry seg litt 
og være den som spør om hvordan det går. Det 
var fokuset på psykisk helsedag i år, og bud-
skapet gjelder hele året. Vi må jobbe for mer 
åpenhet om psykisk helse. Tilstedeværelse og 
det å gi hverandre oppmerksomhet er viktig. 
Årets tema er «Spør mer», og den utfordringen 
gir jeg dere alle nå som vi går mot julehøytiden. 

Dette er en tid som kan være vanskelig å komme 
seg gjennom for mange. Bruk litt tid på å snakke 
sammen, og ikke minst lytt.

Med ønske om en smittefri og hyggelig julehøytid!
Beste hilsen Merete H. Gandrud, ordfører.

MERETE H. GANDRUD
Ordfører

Ordførerens
SPALTE
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Lørdag 3. oktober arrangerte Hallingdal Rides 
fjerde og siste runde i sin Pumptrack Series på 
den nye banen på Flå.Med rundt 40 startende 
i alderen 3 til 46 år ble det ikke spart på noe i 
sesongavslutningen til Hallingdal Pumptrack 
Series. Eventansvarlig, Clint Butcher, ser nå til-
bake på en debutsesong med fire vel overståtte 
arrange menter:

Da vi bestemte oss for å lansere pumptrackserien 
ante vi ikke hvordan dette konseptet ville bli mot-
tatt – og om det i det hele tatt ville dukke opp 
noen på konkurransene. Når vi nå setter punk-
tum har vi hatt over 170 syklister ved startstreken, 
og skapt god stemning uansett vær og vind.

Og med gode tilbakemeldinger gleder nå arran-
gøren seg til å videreutvikle serien til neste år:
Det at proffe syklister og en 3-åring på balanse-
sykkel kan kjøre side om side, er en god oppskrift 
på å skape sykkelglede og bøttevis med inspira-
sjon for neste generasjon av syklister i Hallingdal. 
Nå skal vi bruke de neste ukene og månedene på 
å evaluere og videreutvikle serien, så neste års 
utgave blir enda råere, sier Butcher.

Med få Flåværinger på startstreken under årets 
arrangement må oppfordringen være: Fortsett å 
bruk pumptracken og meld dere på, store som 
små, til neste år!
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Offisiell åpning 
av pumptrackbanen

Den nye pumptrackbanen 
i Flå ble åpnet av ordfører 
Merete Gandrud etterfulgt av 
en spennende fjerde runde i 
Hallingdal Pumptrack Series.
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«Stoppested Flå»
I forbindelse med søknadsrunden for kommu-
nale næringsfond, hvor Flå kommune fi kk tildelt 
1 million kroner fra Viken Fylkeskommune, søkte 
Flå Vekst om midler til prosjektet «Stoppested 
Flå». Prosjektet vil bestå av en arbeidsgruppe 
med medlemmer fra Flå kommune og nærings-
livet i Flå. Daglig leder i Flå Vekst vil være pro-
sjektleder.

«Stoppested Flå» er et prosjekt for å få fl ere til å 
stoppe på Flå og få de besøkende til å bruke mer 
tid og penger her. Økt antall besøk og omsetning 
vil være den beste måten å sikre vekst i nærings-
livet på Flå. Prosjektet vil ha tre hovedfokus:
1. Kartlegging av hvem som stopper 

og hvem vi ønsker skal stoppe
2. Reklamefi lmer, produksjon 

og distribusjon
3. Informasjonsmateriell (fl yers, 

magasin, kart, hjemmeside ++)

Det blir også delt inn i ulike arbeidsområder/
delprosjekt:
• Skilting i sentrum
• Reklamefi lmer, temabasert
• Flyer med info og kart

• Kartlegging av andre 
suksessfulle stoppesteder

• Delprosjekt kjøpesenter
• Koble hyttefelt med sentrum

Prosjektet har en varighet på ett år, fra 1.12.2020, 
slik at man kan gjøre tiltak for sommersesongen 
2021, evaluere disse og evt. gjøre endringer for 
sommeren 2022.

Vi ønsker oss gjerne innbyggerinvolvering i 
prosjektet, så hvis noen av dere har noen gode 
tanker og innspill, så tar vi gjerne en prat. 

Buøen Råd og Strategi A/S
1. november slutter Tor Egil Buøen som ansatt i 
Flå Vekst og starter i eget fi rma, «Buøen Råd og 
Strategi A/S». Firmaet vil drive konsulentbistand 
innen næringsutvikling, planprosesser, natur-
basert næring mm. Tor Egil vil fortsatt ha pro-
sjektbaserte oppdrag for Flå Vekst og kommer 
til å holde til i de samme lokalene i Flå veksthus 
der han har hatt kontor tidligere.

Vi takker Tor Egil for innsatsen som ansatt i Flå 
Vekst, gleder oss til fortsatt samarbeid og ønsker 
lykke til videre!
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Boligsituasjon i Flå

Det har vært planen å ha et folkemøte 
vedrørende boligsituasjon i Flå. Ord-
fører har fått henvendelse fra unge 
etablere som ikke får anledning til å 
delta i budrunde på hus, fordi en som 
ung oftest kun får lån på hus opp til 
takstverdi. De siste hussalgene har gått 
over takst, dermed har ikke de unge noe 
å bidra med inn i anbudsrunden. En 
kan jo spekulere i om husene har for 
lav takst i Flå. Kanskje har ikke eien-
domsmeglerne fulgt med i utviklingen 
vi har hatt i kommunen.

Den andre aldersgruppen som har tatt 
kontakt, er de eldre som virkelig håpte 
på å få kjøpt seg en lettstelt leilighet 
ved kirken. De har blitt lagt ut til leie, 
og mye står ledig selv om markedet er 
interessert i å eie til en fornuftig pris. 

Nå eier kommunene fl ere tomter på 
Vikfjellet. Hva ønsker politikere og 

samfunnet at vi bruker disse til? Her 
har vi noen utfordringer som fortjener 
en debatt.

Vi er midt inne i en pandemi med vari-
erende smittetiltak uke for uke. Det er 
ikke enkelt å invitere til et folkemøte, og 
jeg ber om forståelse for det. Derfor tas 
dette istedet opp på politisk arbeidsdag 
med kommunestyret i løpet av desem-
ber eller i februar. Håper innbyggerne 
vil sende inn sine meninger, eller melde 
seg på selve møtet, så vi får en over-
sikt over hvor mange som vil delta. 
Møtet vil bli annonsert på kommune-
nes nettside, Facebook og i avisen.

Beste hilsen fra
Merete H. Gandrud
Ordfører i Flå     
Tlf 48203062
Mail: merete.gandrud@fl aa.kommune.no

Neste bygdekino er onsdag 9. desember. 
"Kom da vel"
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ÅPEN GÅRDSBUTIKK I DESEMBER
Vi har åpen gårdsbutikk de 3 første 
fredagene i desember fra kl. 14.00 – 18.00 
Her kan du kjøpe årets honning, julepølse, 
salsiccia, medisterfarse og saueskinn av 
farget spæl fra gården. 

JULEKASSE
Bestill vår populære julekasse med kjøtt fra frilandsgris som 
er født på Ringerike, vokst opp på Nordre Heie i Flå, slaktet på 
Nedre Skinnes i Krødsherad og delt opp på 
Hallingdal lokalmatsenter i Rukkedalen. Les mer om hvordan 
grisene blir slaktet helt stressfritt på hjemmesiden vår.

En julekasse har ca 14-18 kilo kjøtt og inneholder: 
tynnribbe med ferdig rutet svor, medisterfarse, grov julepølse, 
surret skinkestek, saltet og røkt bacon, koteletter, mørbrad/
wok-kjøtt, malekjøtt og indre- eller ytrefilet. Kr 200,- per kg.

For bestilling av julekasse gå inn på nordreheie.no eller 
kontakt oss på post@nordreheie.no 



Jeg lurer på om jeg skal starte opp med en 
liten bigeskjeft, så jeg spør:
Er dette av interesse i Flå?

Ser for meg å ha noen elever privat, 
først og fremst på piano, men kan også 
lære bort litt el-orgel/keyboard med 
enkel akkordteknikk.

Det blir hovedsakelig på nybe-
gynnernivå, der man blir kjent 
med instrumentet, noter og ryt-
mer etterhvert som tiden går.

Jeg kan også ha elever på piano 
som kan noter fra før og ønsker å 
videreutvikle seg til et gitt nivå.

Håper å legge det opp mot skole-
slutt-og SFO-tid utvalgte dager ihvertfall 
for de minste.

Det jobbes også med å kunne ha elever på 
kirkeorgel. Det vil kirka søke midler via 

Opplysningsvesenets fond, og det vil da 
gå via kirken og Bispedømmet.

VIKTIG:
De som har et ønske, må sende 
meg en mail på mgskinnes@
hotmail.com
Ikke noe bindende, kun en 

undersøkelse om dette er noe 
for Flåværingene.

Oppstart uvisst, er foreløpig 
helt i planleggingsfasen.

MMMM = 
Mye moro med musikk.

Marianne G. Skinnes

Ser for meg å ha noen elever privat, 
først og fremst på piano, men kan også 
lære bort litt el-orgel/keyboard med 

Det blir hovedsakelig på nybe-
gynnernivå, der man blir kjent 
med instrumentet, noter og ryt-
mer etterhvert som tiden går.

Jeg kan også ha elever på piano 
som kan noter fra før og ønsker å 
videreutvikle seg til et gitt nivå.

Opplysningsvesenets fond, og det vil da 
gå via kirken og Bispedømmet.

undersøkelse om dette er noe 
for Flåværingene.

Kjenner du noen som er glad i musikk 
og vil lære å spille piano eller el-orgel/keyboard?

Fo
to

: U
ns

pl
as

h

- 8 -



- 9 -

Informasjon fra Flå skole

Nok et skolehalvår nærmer seg slutten, og her følger noen 
opplysninger vedrørende de siste ukene før jul.

Det blir dessverre ingen felles 
jule avslutning for klassene dette 
skole året. Til erstatning vil hver 
enkelt klasse vil avholde separate 
avslutningsmarkeringer før jul. 

Juleball for 8.-10. trinn torsdag  
17. desember kl. 18:00!

Fredag 18.12 blir det skolegudstje-
neste. Hvis noen ikke kan/skal delta 
i kirken, må vi ha skriftlig melding 
fra foresatte innen tirsdag 1. desem-
ber. Da vil skolen eventuelt ordne 

med et alternativt tilbud til disse 
elevene.

Tirsdag 22. desember er siste sko-
ledag.

Første skoledag for elevene etter 
juleferien er mandag 4. januar, og vi 
starter da til vanlig tid kl. 08.30.

På alle arrangementer vil vi ha fokus 
på smittevern!

Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Flå skole, 27. oktober 2020
Med vennlig hilsen Nils Røkkum

Rektor/skolefaglig ansvarlig
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MOT for dagen

MOT til å glede dagen er den  
23. november. Mer om denne dagen 
kommer det både bilder og info fra  
i neste utgave, men vi har lyst til  
å minne dere alle om hvorfor vi  
feirer en slik dag: 

Kort informasjon om MOT og MOT til å glede-
dagen: 
• MOT til å glede-dagen har blitt arrangert 

siden 2004
• MOT er en holdningsskapende organi-

sasjon og verdifokusert ungdoms- og 
samfunnsbygger.

• Viktigste innsatsområde er MOTs pro-
gram i ungdomsskolen og videregående 
skole i over 276  skoler.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere 
etter OL i 1994 for å forebygge sosiale sam-
funnsproblemer. MOT-konseptet er basert på 
formålet om å skape et tryggere samfunn gjen-
nom å styrke ungdoms robusthet, bevissthet 
og mot – mot til å leve, mot til å bry seg og 
mot til å si nei.

MOTs dokumenterte resultater er mindre hyp-
pig mobbing, færre ungdom uten en eneste 
venn, mindre psykiske vansker og mindre hyp-
pig rusmisbruk.

NOEN TANKER:
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. I MOT jobber vi for å skape robuste 
ungdommer som inkluderer ALLE, slik at ingen 
skal føle seg ensomme eller utenfor. Det krever 
toleranse, aksept av forskjellighet og trygge 
miljø der unge og voksne gjør hverandre verdi-
fulle. Det krever også MOT. MOT til å bry seg 
om de rundt seg, og faktisk se dem. Se dem 
med et smil, et nikk og et hei. Det er små ting, 
som vi vet kan bety mye.

MOT til å glede-dagen er over hele landet. 
Flere tusen ungdommer er med på å spre 
glede. Ved å glede andre med enkle midler 
kan vi skape et varmere lokalsamfunn for alle. 
Så send en SMS til noen du er glad i. Ring 
noen du ikke har snakket med på lenge. Ta 
en kaffekopp med naboen du ikke ser så ofte. 
Og husk: Vi greier bare å forhindre utenfor-
skap og skape et inkluderende samfunn der-
som både voksne og ungdom, viser mot og 
tar ansvar. 

I en krevende hverdag og i en krevende verden 
er det også et ord som ikke alltid gjennomfø-
res. Og det er ordet RESPEKT. Hva betyr det? 
Og hvordan utøver vi det?
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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. 

Hvordan vil du bli husket?
• En som satt med mobilen, eller en som 

var dønn tilstede når du var sammen med 
andre?

• En som hånlo av andres talemåte, ordvalg 
og væremåte, eller en som styrket andres 
trygghet, energi og mot?

• En som ofte var negativ og baksnakket 
andre, eller en som ofte plantet positive 
forventninger om andre?

La ikke fokus på egen fasade og posisjon, selv-
realisering, penger, ting og rettigheter gå på 
beskostning av det å være et menneske.
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 
fl inkhet. 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. 

Vil avslutte med et sitat fra Ole Brumm:
«Hvordan staver man kjærlighet?» Spurte 
Nasse Nøff .
«Man staver ikke kjærlighet, men man føler den» 
svarte Ole Brumm.

Stol på deg selv, vis glede og gi kjærlighet! Ta vare 
på hverandre.
Ønsker alle en fi n MOT Til å glede dag og ikke 
minst en trivelig jul og alt godt i det nye året. Måtte 
året bringe drømmer som går i oppfyllelse, masse 
gleder og et samfunn som bryr seg mere om eller 
med. 

Hilsen fra 
MOT-teamet i Flå
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Roger Hyldmo
Vi ønsker Roger Hyldmo velkommen 
tilbake til Flå. Roger Hyldmo er nå 
vikar for Cecilie R Medbøen som for 
tiden er i svangerskapspermisjon. 
Han er nå fungerende kommune-
overlege. Han jobber 4 dager i uken 
og har pappapermisjon onsdager.

Nyansatt i Flå kommunale barnehage 

Tone Gunnarsdatter Bråten 
Tone er 52 år, jobber som pedagogisk leder 100%. Etter 22 år 
fant hun veien hjem til Flå. På jobb er hun glad i musikk, even-
tyr og å være ute i naturen. På fritiden liker hun å være med 
familien, venner og reise på hytta. Vi er glade for å ha Tone 
tilbake i barnehagen og bygda vår.  

Ny turnus
Fra 9. november starter ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten i ny turnus. Bakgrunnen for 
dette er noe omorganisering i tjenesten og nye 
måltidsrutiner.

Det vil bli servert fi re hovedmåltider for beboere 
i institusjon og de som bor i omsorgsboliger 
på Flåheimen som abonnerer på alle måltider. 
Frokosten vil være fra kl 08.00, lunch kl. 12.30, 
middag kl 15.30 og kveldsmat ca. kl 19.30. 

Målet med dette er å begrense timer med natt-
faste og å gi beboere optimalt med energi og 
næringsinntak. 

Mvh Kari S. Rapp
Områdeleder for institusjonsbaserte tjenester
Tlf. 41410773
E.post: kari.stillingen.rapp@fl aa.kommune.no
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Amalie Ness
Eg heiter Amalie Ness, er 24 år 
og kjem frå den vesle bygda 
Haugland, som ligg i Sunnfjord 
i det nye Vestland fylke. 

Våren 2020 vart eg ferdig utdanna ergo-
terapeut, og i juni fl ytta eg til Nesbyen då 
eg fekk tilbod om ei ergoterapeutstilling 
med 50 % i Flå kommune og 50 % i Nes-
byen kommune. Flå kommune har ikkje 
hatt tilbud om ergoterapi tidlegare,  og 
eg  får stadig inntrykk av at dette i lang 
tid har vore ein sakna kompetanse. 

Arbeidsoppgåvene mine inneber å legge 
til rette for at personar som opplever ei 
funksjonsnedsetjing, framleis kan delta 
i og utføre aktivitetar som er viktige for 
kvar enkelt.  Hjelpemiddelformidling og 
trening på kvardagslege aktivitetar kan vere 
viktige tiltak for til dømes å kunne bu 
lenger heime, å delta  i undervisning på 
skulen, eller å sjølvstendig kunne reise på 
butikken. 

I  min jobbkvardag  møter eg  personar i 
alle aldrar og med ulike behov.  I tillegg 
er eg syns- og hørselskontakt i kommu-
nen, samt at eg skal delta i mellom anna 
kvardagsrehabilitering og frisklivsgruppa i 
kommunen. Fysioterapeutar, sjukepleiarar, 
vaktmeisterar og saksbehandlar er dømer 
på viktige samarbeidspartnarar her i kom-
munen. 

Eg har blitt teke veldig godt i mot  på 
arbeidsplassen av både kollegaer og bru-
karar, og ser fram til  ei vidare  utvikling 
av ergoterapitenesta i kommunen.

Ergoterapeut Amalie Ness
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Det er funnet 3 kvernhus og 51 tufter. 
Gamle opplysninger tilsier at det har vært 
ca 20 fl ere kverner, men disse er ikke fun-
net. Man vet ikke når de første kvernene i 
Flå ble satt opp, men kvernskatt ble inn-
krevd så tidlig som i 1621. 

Boka er på 96 sider med bilder og kart for 
hver kvern /tuft, og det er brukt 27 befa-
ringsdager og vel 250 timer etterarbeide 
til skriving og redigering, som er utført på 
dugnad av forfatterne.  

Flå kommune har forskuttert utgivelsen 
og prisen på boka blir kr 200,- som tilfaller 
kommunen. Boka selges på servicekon-
toret i Flå kommune og Spekeloftet på 
Bjørneparken Kjøpesenter. Den kommer 
for salg ca 1. desember.

Vi minner også om at det er igjen fl ere 
eksemplarer av boka Skogshytter og Vas-
sager i Flå i Hallingdal, den kan kjøpes på 
de samme steder.

Ny bok: Bekkekvernene i Flå i Hallingdal
Magne og Ola K. Akervold har skrevet bok 

om alle bekkekvernene i Flå. 

Program:

• Ordfører ønsker velkommen 
• Tenning av juletrebelysningen 
• Sang fra elever ved Flå skole
• Utdeling av godteposer          
• Fakkeltog til kirken og lysmessen 

Julegrantenningen vil i år skje foran Flå skole, mot riksvei 7.
Skoleklasser deles inn i sine kohorter, og voksne må følge 
avstandsreglene.Det tas forbehold om innskjerping av 
smittevernregler.

Velkommen!

JULEGRANTENNING
29. november 2020 kl. 17.20 Il
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Optiker i Flå
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Ensomheten kjenner ingen alder, og det fi nnes mange ensomme blant både 
eldre og yngre. En besøksvenn kan bidra til å gjøre hverdagen lettere for mange. 

Besøksvennen og den som får besøk bestem-
mer sammen hva de skal gjøre. Dere kan gå 
turer eller gjør andre sosiale aktiviteter - eller 
treff es bare for å prate. Den ukentlige kaff e-
koppen med en besøksvenn er en verdi som 
vanskelig lar seg beskrive eller måle.

Flå frivilligsentral sørger for å sette besøksven-
nen og den som ønsker besøk i kontakt med 
hverandre. Begge må godkjenne hverandre før 
dere settes i kontakt. Alle frivillige besøksven-
ner har signert på taushetserklæring. 

Ikke nøl med å ringe Flå Frivilligsentral dersom 
du kunne tenke deg en besøksvenn eller bare 
for å høre mer om ordningen.

Telefontid: mandag – onsdag 
fra klokken 09.00 – 15.00

Telefon: 41 60 55 78

Vil du være frivillig besøksvenn 
så ta kontakt – vi trenger både unge 

og eldre som kan bidra.

Vil du ha en besøksvenn?
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Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende  
Flå kommune gir tilskudd til ungdom som ønsker å kjøpe eller 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 anskaff else av bolig, 

er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangs-boligetablerer.

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

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 nettsider 
for å fi nne siste oppdaterte reisetider.

FLÅ VEKSTHUS
www.hallingdalgravferd.no

Tlf. 32082300
Terje Nordal og Steinar Aa
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Informasjon fra Flå menighet

Kirkeverge, daglig leder:  
MARTHA KRISTIN GAPTJERN,
Tlf: 91 13 43 27 
Kirkekontoret: 32 05 36 00/
direkte 32 05 36 49
Mail: fl aakirke@fl aa.kommune.no  eller 
martha.gaptjern@fl aa.kommune.no

STABSINFO:
Kontaktinfo for avtale med prest: 
Fungerende sokneprest i Flå 
KJELL BJØRKA
kjelbj4@online.no
Mobil: 97537217

Organist/konfi rmantmedarbeider/
trosopplærer:
MARIANNE GANDRUD SKINNES, 
Tlf 91796377  
Kontoret: 32053600/direkte 32053644
marianne.gandrud.skinnes@
fl aa.kommune.no

Kirketjener/klokker/reholder:
KARIN REIERSGÅRD, tlf. 97173436

Kirkegårdsarbeider:
PER ARNE MARTINSEN, tlf: 95937961
perarne.martinsen@gmail.com

Planting Flå Kirkegård:
ØYVIND RIGGENHOLT, tlf: 97149938

Korona preger fortsatt vår hverdag og alt vi gjør i kirkesam-
menheng, og vi må ha fokus på smittevern. 
Det har det hatt i lang tid nå, og det ser ut som det vil fort-
sette i lang tid fremover. Uavhengig av denne  situasjonen 
så er vi i kirken opptatt av at alle føler seg velkommen og 
ivaretatt. Vi gjør vårt beste for at smittevern overholdes og at 
alle får en behagelig stund i kirken vår. Vi prøver å informere 
så godt som mulig. Både via her i Fløværingen, via nettside, 
Facebook og annonser i Hallingdølen. 

PLASSERING/SITTEPLASSER I KIRKEN:
Vi har fått høre at noen har lurt litt på plassering i kirken. Vi 
har valgt å bruke alle benker i kirken med sikk-sakk-mønster, 
slik at folk ikke sitter rett foran eller rett bak noen. På denne 
måten får man plassert fl est mulig, og det er enklest å ta 
imot folk uten å planlegge plassering ytterligere. Ved en slik 
plassering, får ikke folk i samme husstand sitte sammen, 
de må holde 1 meters avstand. Hvis dette ikke overholdes, 
så skapes det forskyvning framover og bakover i benkene. 
Vi ber derfor om forståelse for at vi har valgt å gjøre det 
på denne måten. Så vær så snill og hjelp oss med å ivareta 
reglene rundt dette. Det handler om at vi kan klare å få fl est 
mulig i kirken. Skulle dere komme i kirken når det er en vanlig 
gudstjeneste hvor det ikke er mange folk, og dere ønsker å 
sitte ved siden av hverandre, så fl ytt dere til en benk hvor 
det ikke sitter noen på benken foran eller bak. 

Ved begravelser setter vi alltid av benker foran til nærmeste 
familie, hopper over en benk før vi starter sikk-sakk-mønster. 
Ved å gjøre dette ivaretar vi nærmeste familie ved at de både 
kan holde rundt hverandre og være nære i sermonien.Når 
det gjelder begravelser varierer det om det åpnes for andre 
enn de som pårørende selv inviterer, grunnet antallsbegrens-
ning. Hovedregel er; sjekk dødsannonse for informasjon, 
og minnesider hvor byråene legger ut informasjon. Byråene 
gir folk mulighet til å melde seg på. Er det plasser igjen så 
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får man komme inn.  Lurer du på noe i denne 
forbindelse, ta kontakt med byrået som har 
ansvar for begravelsen eller kirkekontoret. 
Hvis seremonien er lukket og kun for inviterte, 
så vil dette stå i annonsen.  Vi er som sagt i en 
merkelig og utfordrende tid, så ting kan være 
forskjellig fra gang til gang. Det samme gjelder 
antall personer. Ta kontakt om du lurer på noe. 
De to byråene som bruker å ha begravelse i Flå 
er Jølstad Hallingdal gravferdsbyrå som holder 
til på Flå Veksthus og Flå Begravelsesbyrå/Gol 
Begravelsesbyrå. Begge byråene er opptatt av 
at alle blir ivaretatt på en god måte i samarbeid 
med staben i Flå Kirke. 

GUDSTJENESTER JULEAFTEN, 
PÅMELDING SAMT KONSERT:
Når det gjelder juleaftengudstjenesten, så må 
vi også tenke alternativt her. 
Det blir i år to juleaftengudstjenester. En 
kl 14.00 og en kl 16.00. Det blir lagt ut påmel-
dingslink på nettsiden vår til dette. 
I løpet av november vil orgelet vårt stå ferdig 
utbedret, og vi gleder oss til å prøve dette. 
Som dere vil se av infoen her, så blir det også 

en julekonsert i desember, en av artistene er 
Iver Kleive som er en av våre fremste orgelmu-
sikere. Datoen for selve innvielsen av orgelet 
vil vi komme tilbake til.

GRAVLYKTER:
Nå er det tiden for gravlykter på kirkegården. 
Vær så snill og fjern utbrente lykter og unngå 
glass. Når gravlykten snør ned og ikke blir 
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KONSERT
FLÅ KIRKE

11. mars 2021 kl 19.00
Billetter på HallingBillett.

- 19 -



fjernet og knuses, så er det farlig for alle 
oss som er i kontakt med gravminner. Vik-
tig at dere tenker på dette når dere tenner 
en lykt. 

GENERELT:
Skulle det være noen ønsker, tanker og for-
slag til ting dere mener vi bør gjøre i Flå 
menighet, så er døren 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 fi nne på kirke-
kontoret onsdager, og jeg prøver selvfølge-
lig å være så fl eksibel som mulig hvis du/
dere ønsker en prat utenom denne dagen. 
Service kontoret er til enhver tid informert. 
Husk å ta kontakt på forhånd for å gjøre 
en avtale, spesielt i disse dager når det er 
besøkskontroll på Flå Veksthus.  

Ønsker alle en riktig god jul. Ta vare på 
hverandre. Og husk at sorger blir halvert 
og gleder blir det dobbelte når man deler 
det med andre.

Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor
Martha Kristin Gaptjern

VIKTIG INFO: 
Alle tilhørige i kirken skal ha mottatt et brev 

om at de slettes fra medlemsregisteret 1. januar 2021

I midten av november har det blitt sendt ut 
brev til foresatte til 104.000 barn under 15 år 
og direkte til 14.000 unge mellom 15 og 18 år. 
Brevet gjelder barn/unge som er tilhørende. 
Som tilhørende er du eller ditt barn ikke døpt i 
Den norske kirke, og da heller ikke medlem av 
Den norske kirken, men en eller begge dine for-
eldre er medlem av kirken.  Fra 1. januar 2021 
opphører den lovpålagte tilhørigordningen i 
Den norske kirke, som gjør at tilhørige barn 
slettes fra kirkens medlemsregister. Det betyr 
at tilhørende ikke lenge vil få informasjon fra 
kirken, fordi kirken kun har lov til å sende ut 
info til medlemmer. I brevet står det informa-
sjon om hvordan en foresatt kan fortsette å få 
informasjon fra kirken. 

Dersom du som er forelder/foresatt til et barn 
under 15 år som i dag er registrert som tilhørig, 
og ønsker å fortsette å motta invitasjoner til 

aktiviteter for barn i kirken, må du oppgi navn 
og fødselsdato for barnet på Min side.  Se kir-
ken.no/nb-NO/om-kirken/minside/

Ved å registrere barnet ditt på Min side kan 
du få informasjon fra din menighet om akti-
viteter for familier, barn og ungdom, tilpasset 
ditt barns aldersgruppe, og invitasjoner til 
aktiviteter innenfor trosopplæringen.

Vi ønsker alle barn og unge er velkommen til 
kirka! Alle er velkommen til å delta på tros-
opplæringstiltak og andre arrangement i kir-
ken uavhengig av medlemskap eller tidligere 
tilhørighet! Vi ønsker at her skal det være rom 
for alle!

Har du spørsmål rundt dette ta kontakt med 
kirkekontoret eller se kirken.no/brev.

Vi hjelper deg gjerne!
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Julens utenkelige mysterium!
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Augustus, Kvirinius og Tiberius er døde navn, 
men navnet Jesus lever, blir elsket og tilbedt 
over hele jorden. 
Hvordan skal dette uforklarlige forklares? Mel-
lom fødselen i Betlehem og døden på Golgata 
ligger et kort liv på 33 år uten noen av de bedrif-
ter som ellers gjør et navn verdensberømt. 
Jesus var ikke en stor 
hærfører, ikke en genial 
oppfi nner eller stor for-
fatter. Det eneste han 
skrev var én linje – og 
den skrev han i sand. 
Alt det som gjør et 
navn stort i mennes-
kers øyne, manglet 
Jesus. Og likevel strå-
ler Jesu navn over alle 
andre navn. Hvordan kan det forklares? 
Det lar seg ikke forklare om du ikke åpner opp 
for den dimensjonen som Bibelen forteller om: 
Tømmermannen fra Nasaret er ingen ringere 
enn Gud selv! Det lille barnet i krybben er han 
som alt er blitt til ved. Han er fra begynnelsen 
av, han er universets skaper og herre. 
Av kjærlighet til sin skapning valgte han å bli 
menneske, han ble en av oss, han tok på seg 
menneskelig natur. Det var ikke i Roma eller 
Aten eller Babylon han dukket opp, men i den 
uanselige, støvete, lille byen Betlehem. Han ga 
avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse 
og ble mennesker lik.  
Jesus vokste opp i anonymitet i en snekker-
familie. Han var ikke en skriftlærd eller en 

rabbi, men en lekmann, en helt alminnelig 
jødisk mann. Som trettiåring begynte han å 
forkynne og det på en måte som vakte oppsikt. 
Han talte med en autoritet og på en måte som 
røpet at han faktisk var Gud. Det han sa og 
gjorde ga trøst til de nedtrykte og håp til de 
fattige, mens det vakte uro hos makthaverne 

og forstyrret den almin-
nelige ro og orden. 
Etter oppveksten i Nasa-
ret stod Jesus fram som 
trettiåring og forkynte at 
Guds rike var nær. Selv 
om han ikke etterlot seg 
egne skrifter, fortsetter 
historien gjennom de 
øyenvitnene som van-
dret sammen med ham. 

Denne historien fortsetter helt fram til vår tid, 
og på ulike måter knyttes våre fortellinger og 
våre liv sammen med hans. 
Denne fortellingen om Gud som ble menneske 
og som lever hos oss, er troens store myste-
rium. Julens rette tone fi nner vi i undringen 
og meditasjonen og lovsangen som blander 
seg med englenes kor på Betlehemsmarken. 
La oss bøye oss for mysteriet og tilbe ham 
som er Gud fra evighet, og som har åpenbart 
seg i tiden. 
Fra ham og ved ham og til ham er alle ting! 
Ham være ære i evighet.

Biskop Jan Otto Myrseth

Et nyfødt barn, født av en ugift kvinne i en fjern liten by i et 
fjernt lite land. 33 år senere døde han som en forbryter på 
korset, som likemann med to mordere. Dette menneskets 
fødsel blir feiret av millioner over hele verden, fra polhavene 
til ekvator. Julesalmer bruser på alle tungemål. 
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PRESTENS PENN

Advent
Jeg er glad for å være tilbake som fungerende 
sokneprest her i Flå! Og nå gleder jeg meg til 
advent og å feire jul her!

Jeg er blitt opptatt av pen-
genes magi: Er jeg gjerrig 
opplever jeg å ha lite – er 
jeg gavmild opplever jeg 
å ha rikelig. Det er en 
forunderlig erfaring. Gir 
jeg litt raust til et godt 
formål, blir ikke resultatet 
at jeg får problemer med 
regningene – tvert i mot.

Jeg slutter aldri å glede meg over den dype 
visdom i det Jesus gjorde og sa. Til min store 
overraskelse stemmer jo også dette underlige 
han sa som står i Lukas evangeliet kapittel 
6, vers 38: «Gi, så skal dere få: Et godt mål, 
sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere 
få i fanget. For i det målet dere selv måler med, 
skal det også måles opp til dere.»

Det er litt underlig å leve i 
et av verdens rikeste land. 
Så mange velferdsgoder og få som lever i 
stor fattigdom. Dessverre øker forskjellene 

i vårt samfunn. Det er 
ikke godt for noen. Livet 
er dessuten urettferdig: 
Sorg, smerte og proble-
mer er ulikt fordelt. Pro-
blemet ligger delvis i en 
menneskelig tilbøyelighet 
til grådighet. Jeg vil øve 
meg i å tenke litt
mindre grådig. La oss 

glede oss selv og hveran-
dre med ei adventstid og jul der vil tøyler 
grådigheten og ser gleden i de enkle ting.

Hvis du ønsker å snakke med meg: Bare ring 
når som helst 97537217.

Hilsen Kjell Bjørka
Sokneprest i Flå
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Sokneprest Kjell Bjørka 
mottar sitt tjenestebrev. 
Tjenestebrevet blir lest 
opp av Jon Roar Strande-
nes fra menighetsrådet. 
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Orgelbygger skulle egentlig ha tatt med seg 
manualer og pedaler til Fredrikstad for å 
sette inn de digitale komponentene, men 
da han kom hit i september fant han ut 
at han kunne komme såpass godt til for å 
montere dette, at det kunne gjøres i kirka. 
Han trengte bare ta med seg en list fra 
spille bordet til å montere nye vippeklaff er 
på. Så vi var veldig glad for at vi ikke «mis-
tet» orglet vårt en periode likevel

Når dette skrives, venter vi fl ere kolli med 
utstyr som skal monteres i orgelet. Dette 
vil orgelbygger Matthias Becker gjøre ila. 
november. Håpet nå er at orgelet er ferdig 
til lysmesse så menigheten får høre det 
for første gang (et nytt kirkeår – et «nytt» 
orgel, det blir fi nt).  Mye av desember vil 
Marianne bruke til å gjøre seg kjent med 
det oppdaterte orgelet – det er som med 
en nyfødt baby – man må bli kjent og ting 
går seg til etter hvert som tiden går. Vi 
håper å fylle kirken med orgelbrus, fl ott 
salmesang og solister på julaften. 

Vi er også så heldige at Sigmund Groven, 
Iver Kleive og Anne Vada vil komme til oss 
for å ha julekonserten «Innunder jul» ONS-
DAG 2. DESEMBER KL 19. Trioen hadde 
en stemningsfull konsert for oss for noen 
år tilbake på munnspill, orgel, piano og 
sang. Og som den profesjonelle organis-
ten Iver Kleive er (i tillegg til at han er godt 
kjent med orglene til Johannus som har 
produsert hybriden vår), gleder han seg 
til å holde den FØRSTE KONSERTEN på 
NORGES FØRSTE HYBRIDORGEL hos oss

ORGELPROSJEKTET
Skal du være med på en historisk Norges-
premiere, er dette kvelden.
Og husk: Begrenset med billetter, så vær 
rask;-)

I tillegg vil Nina Helen Aas Røkkum, Celine 
Espeland Roa, Sigrid Margrethe Gandrud 
Stillingen og Marianne Gandrud Skinnes 
holde en uformell vinterkonsert i kirka 
søndag 27. desember kl. 19. Ønsker du å 
komme på denne konserten, må du regis-
trere deg på www.fl aakirke.no
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

FLÅKK-KLUBBEN (6-10 ÅR)
Flåkk-klubben har de siste to årene fått 
lavere oppslutning. Det har vært en del tan-
ker rundt hva som kan gjøres med dette, og 
det har vært snakk om å kunne vise bibel-
fortellingene og dette med nestekjærlighet 
gjennom blant annet fi lmer; tegnefi lm, bar-
nefi lmer, moderne fi lmer, komedier osv. Så 
når vi nå i høst fortsatt har en del smitte og 
mange smittevernregler å forholde oss til, 
falt dette med fi lm på plass av seg selv. Vi 
avslutter derfor FLÅKK-klubben, og starter 
opp med:

FILM-KVELDER 
Aldersgruppa 6-10 år er inndelt i to kohor-
ter, så vi bruker de samme: 1.+ 2. klasse, og 
3.+ 4. klasse. Disse kohortene vil bli invitert 
på fi lmkveld ca. en gang i måneden. 3.+ 
4. klasse er første gruppe ut, så de vil få 
noen kvelder nå før jul, så bytter vi en gang 
på nyåret. Filmene vil da som regel starte 
kl. 17.30. Vi setter opp en ca-tid hvor lenge 
vi holder på så ingen må vente lenge på å 
bli hentet etter fi lmen. Popcorn serveres i 
porsjonspakninger
Følg med på Facebook og oppslag. 

BETWEEN (5.-7.TRINN, «MELLOM SKOLE OG FRITIDS»-AKTIVITET

Siden det er kjøpt fi lmlisens, vil vi også la 
Be tween få glede av det. 

Tid: En gang i måneden, rett etter skolen 
til kl. 16.15 (er fi lmen ferdig før, kan vi spille 

spill som tilhører denne kohorten. Skal 
noen barn hentes før kl. 16.15, må Mari-
anne kontaktes på tlf. 91796377). Popcorn 
serveres i porsjonspakninger. Følg med på 
Facebook og oppslag for datoer.
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JULEVERKSTED
Vi håper at restriksjonene 
blir slik at vi også i år på en 
eller annen måte kan invitere 
til JULEVERKSTED. Følg 
med på Facebook-siden vår 
og oppslag når vi kommer til 
desember.

«FØRSTEKLASSES» 6-ÅRSBOK: 
Søndag 18. oktober kom det tre førsteklasses førsteklassinger 
til kirka for å få 6-årsboka si. En unik og fl ott gjeng
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

KONFIRMANTER
Søndag 20. september var det 50-årskonfi r-
manter og konfi rmantpresentasjon samme 
dag. Dette var første gang vi hadde to kull 
konfi rmanter med 50 års mellomrom sam-
let, det ble en fi n stund der vi også ble satt 
50 år tilbake i Flå. Artig å høre om, og fi nt 
at den eldre garde kunne fortelle til årets 
konfi rmanter. Konfi rmantene er ellers godt 
i gang med undervisning, og vi har som 
vanlig fl otte kull her på Flå. Så heldige vi er 
som får låne så kjekk ungdom hvert år. Nå 
forbereder konfi rmantene Lysmesse som 
de har ansvar for å gjennomføre. Denne 
er søndag 29. november.
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Lik oss på Facebook 
«Trosopplæringen i Flå» 

for å alltid være oppdatert.

SPØRSMÅL RUNDT 
TROSOPPLÆRING?

Kontakt Marianne Gandrud 
Skinnes, 91796377, 

marianne.gandrud.skinnes@
fl aa.kommune.no

PÅ NYÅRET:
Vi fortsetter med Between og fi lmkvelder
Konfi rmantene skal ha weekend/leir.

I februar pleier vi å ha karneval og dåps-
lystenning. Vi må bare se an hva vi kan/
ikke kan gjøre når tiden nærmer seg. Alle 
er velkomne, og det er alltid årets 2-,3-,9- 
og 10-åringer som får egne invitasjoner til 
dette tiltaket. Følg med, så ser vi hva vi får 
til/kan gjøre.

I mars er det som vanlig Dåpsskole for de 
som fyller 6 år (det vil da si siste kullet i bar-
nehagen) Dette er samme kohort, så dette 
er vi ganske sikre på at vi får gjennomført. 
Følg med i postkassa for invitasjon.
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HYGGETREFF
Menighetshuset
Kjell Bjørka viser lysbilder!

Torsdag 3. desember Kl. 12:00

«Våre vakre stavkirker – del 2»

Kjell viser lysbilder, video og musikk om våre stavkirker – en 
verdens-arv ingen har maken til. Dessuten kort andakt og sang.

Av hensyn til smittevern blir det ikke vanlig servering men god 
tid til en hyggelig prat rundt kaffebordene.       

Det blir også hyggetreff:

Torsdag 14. januar. :«Et spennende møte med Kina»
og

Torsdag 11. februar: «Sørbølsfjellet – en perle i Flå»
og

Torsdag  11. mars: «Hurtigruta – reiser i 60 år»

VELKOMMEN!

 DEN NORSKE KIRKE DEN NORSKE KIRKE



V E L K O M M E N  T I L

M E D  

N I N A  H E L E N  A A S  R Ø K K U M

C E L I N E  E S P E L A N D  R O A

S I G R I D  M A R G R E T H E  G A N D R U D  S T I L L I N G E N

M A R I A N N E  G A N D R U D  S K I N N E S

UFORMELL

VINTERKONSERT

2 7 .  d e s e m b e r  k l .  1 9 : 0 0

F l å  k i r k e ,  H a l l i n g d a l

P å m e l d i n g  g r u n n e t  s m i t t e v e r n  a n n o n s e r e s  p å

www.f laakirke .no

A r r a n g e m e n t e t  e r  grat is  m e d  m u l i g h e t  f o r  å  g i  e t  b i d r a g

t i l  a r t i s t e n e  u n d e r  s e l v e  k o n s e r t e n



Gudstjenester i Flå 2020/2021

Søndag 29. november 
Kl. 18:00 Flå kirke
Lysmesse
Off erformål: Blå Kors
Prest: Kjell Bjørka

Onsdag 2. desember
Julekonsert kl 19.00

Søndag 6. desember 
Kl. 11:00 Flå kirke 
Off erformål: Åpen
Prest: Kjell Bjørka

Tirsdag 15. desember
Kl. 18:00
Julesangkveld
Prest: Kjell Bjørka

Torsdag 24. desember (Julaften)
Kl. 12:00  Flåheimen
Kl. 14:00 Flå kirke
Familiegudstjeneste
Kl. 16.00 Flå Kirke
Familiegudstjeneste

Off erformål: Kirkens nødhjelp
Prest: Kjell Bjørka
Påmeldingslink til julaftensgudstjenes-
tene blir lagt ut på www.fl aakirke.no 
men også delt på Facebook.

Søndag 27. desember 
Kl. 12..00 Flåheimen
Prest: Kjell Bjørka
Kl 18.00:
Uformell vinterkonsert i Flå Kirke

Søndag 10. januar 
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 31. januar
Kl. 18:00 Flå kirke

Søndag 14. februar
Kl. 11:00 Flå kirke (Fastelavn) 
Karnevalgudstjeneste

Søndag 28. februar  
Kl. 11.00 Flå kirke
  
Søndag 14. mars 
Kl. 11:00 Flå kirke 

Vi tar forbehold om endringer, så følge også med på nettside, 
Facebook og annonse i Hallingdølen.
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Døde
September:
Bergljot Kristine Marthinussen
Gerd Louise Håkonsrud

Oktober:
Odd Ragnar Hjulstad
Birgit Listøen

Våre tanker går til dere alle pårørende! 

Takk
I forbindelse med Bergljot Marthinussen sin bortgang mottok Flå Kirke 

pengegave. Dette var penger som ble gitt i stedet for blomster. 

Bergljot har vært en fast kirkegjenger og 
har bidratt med fl ere ting i årenes løp. 
Hun var med og ordnet med nye kirke-
dører, messehagl og fl aggstenger ved 
porten. Hun var engasjert i menighets-
livet, og en av de tingene hun satte pris 
på i kirken var orgelbruset og musikken 
generelt. Det er derfor gledelig at orgelet 
er en av de tingene som får sin utbedring 
i disse dager. Menighetsrådet vil sørge for 
at den siste pengegaven blir brukt til et 
bestemt formål. Takk for alle bidrag og hvil 
i fred kjære Bergljot.

Vi er takknemlig for at vi har innbyggere i 
Flå som setter pris på kirken sin. Vi har i 
årenes løp mottatt gaver til diverse formål 

fra private, men de fl este ønsker å være 
anonyme. Til dere det gjelder så er vi vel-
dig takknemlig.
Vi vil med dette benytte anledningen til å 
takke Flå Spareforening for kr 50.000,- til 
utbedring av kirkeorgel som blir ferdigstilt 
nå i løpet av november. Bare å glede seg. I 
forbindelse med orgel så mottok vi også 
fl ere private gaver. Flå kommune tildelte 
fra sitt overskudd, og kirken selv har også 
satt av penger de årene kirken har hatt 
overskudd. Dette gjør at vi i kommet i mål 
med fi nansieringen.  

Tusen takk til dere alle
Hilsen stab og menighetsråd i Flå Sokn
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

Har du lyst til å bli gjennomorglet av IVER KLEIVE; 
høre på et av verdens minste instrument med 
munnspill virtuosen SIGMUND GROVEN, og lytte til 
ANNE VADA sin klokkeklare stemme? Da er du  
hjertelig velkommen til 
 
INNUNDER JUL i Flå kirke 2. desember kl.19.00! 
Billettpris kr 325,-. Påmeldingslenke til  
konserten; https://fenotype.hoopla.no/sales

Her får du kjente og noen mindre kjente julesanger, 
instrumentalt og med vokal, i en konsert uten  
staffasje, men full av varme og lun humor.

Koronatiden har i en lang periode satt en stopper  
for nettopp konserter, og derfor er det fantastisk  
å kunne bidra med juletoner dette året, og varme 
publikum med god stemning fra tre ulike  
og dyktige musikere på hvert sitt felt.

Innunder jul er en varm, vakker og tradisjonell julekonsert  
med tre av landets beste tradisjonsbærere.

Innunder Jul
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