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Hei alle sammen!
Et går

heldigvis står ikke alt på vent. Det
er svært stor aktivitet på fjellet vårt
Fortsatt brukes mye tid på møter
om dagen og de som jobber med
med lokalt næringsliv, regionale
reguleringsplaner og byggesaksbemøter, møter med FHI og Helsehandling jobber på høytrykk. Det
ODD-EGIL STAVN
direktorat, Statsforvalter osv. osv.
er gledelig å se at stadig flere unge
Kommunedirektør
Nå er vi alle lei korona, men det
finner sin nye arbeidsplass i fjellet
lysner litt for hver dag som går.
vårt, og at mange nye fritidsboligeiere tenker at Flå er stedet.
Stadig flere blir vaksinert, og vi er i skrivende
stund ferdig med vaksinering av de som bor
på Flåheimen og fortsetter videre på prioriteRegnskap og årsmelding er også noe som
ringslista. Hver uke kommer vi litt nærmere
må gjøres, og selv om regnskapet ikke er helt
målet mot en mer normal hverdag.
ferdig hos revisjonen skjønner jeg på økonomisjefen at resultatet blir positivt for 2020.
Noen prosjekter har dessverre blitt forsinket
Det er også viktig i forhold til å kunne utvikle
kommunen videre.
som følge av pandemien. I 2021 er det store
planer som kommuneplanens samfunnsdel og
Med ønske om en fortreffelig påske!
sti- og løypeplan som står på agendaen i tillegg til flere andre «fagplaner». Dette er store
Odd Egil Stavn
og viktige planer som skal utvikle og legge til
Kommunedirektør
rette for fremtiden. Flere større utviklingsprosjekter står også for tur, vi må bare få litt
mer oversikt over pandemisituasjonen. Men
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med tydelig markerte stier og løyper
er et savn både fra hyttehallingen og
fløværingene.

Jeg må innrømme at det er noe vanskelig å starte med frøsåing i vinduskarmen når en ser ut av vinduet,
selv om det står på pakka at frøa
skal i jorda nå. Uansett er det en
go’følelse å rasle litt med frøpåsa'n
og legge planer for sommeren!

I desember var det markering av
byggestart på Austvoll bru. Et
langvarig prosjekt som endelig er
MERETE H. GANDRUD
kommet godt i gang. Det er viktig
Ordfører
å fornye denne brua, slik at den får
en tidsmessig standard og fortsatt
Året vi legger bak oss vil nok bli historisk. Koronavil være til nytte for lokalsamfunnet. Planen er
pandemien har rammet oss alle på ulike vis. Det
at den skal stå ferdig i mai 2022, det vil merkes
har holdt på i 1 år den 12. mars. Ikke alle jubileum
godt for lokalbefolkningen og for beredskapen i
kommunen.
er like festlige. Vi har vært utrolig heldige i Flå,
med lite smitte og ingen alvorlige syke på nåværende tidspunkt (22/2). Men vi er ikke på trygg
Det er med litt vemod jeg leser innlegget mitt
grunn før 75 prosent av befolkningen er vaksinert
fra samme tid i fjor. Mye en ikke viste av hvorfor å hindre at covid-19 sprer seg. Da har man
dan verden ville bli da. Prosjekter som «Bo og bli
oppnådd flokkimmunitet. Flokkimmunitet er ikke
lyst», leksefri og skolemat, sti- og løypeplan er
det samme som at sykdommen er utryddet. Vi
satt på vent for bedre tider. Det nærmer vi oss
vaksinerer oss for å beskytte oss selv, men også
mer og mer, heldigvis. Flå har fått tilskuddsmidler
for å beskytte andre. For ikke alle kan vaksineres.
fra Viken fylkeskommune til skoleprosjektet. Vi
Det finnes mennesker med lavt immunforsvar,
har fått tilsagn om 100.000 kr, fordelt på 50.000
eller alvorlige syke mennesker, som ikke tåler vakkr til en RØRE-ambassadør og 50.000 kr til en
siner. Så lenge alle rundt den sårbare er vaksinert,
frokostassistent. Dette får vi ikke starte på før
blir du ikke smittet. Så min oppfordring til deg
til høsten pga pandemien, men det gir oss god
som kan det, er å ta koronavaksinen når du får
anledning til å planlegge. Flott at vi blir satset på!
tilbudet.
Snart sitter vi i solveggen med en kaffekopp i
Hyttenæringen er i medvind på begge sider av
hendene og hører det drypper fra taket og sola
dalen, og det betyr mye byggeaktivitet og mange
varmer i ansiktet. Det er så godt å se at det går
folk i arbeid. Ære være næringsaktørene for det.
mot lysere tider. Vi har så mye flott å se frem til!
Det er fantastisk at flere vil bruke vakre Flå som
sitt rekreasjonssted og leve ut folkehelsen sin her,
Med ønske om en god påske og litt mer
sosial vår i vente!
noe vi vil merke godt i påskedagene som står for
døren. Kommunen vil sette i gang med en sti- og
Beste hilsen Merete H. Gandrud, ordfører.
løypeplan som gir en oversikt over alle aktuelle
turruter i kommunen. Et godt og oversiktlig kart
-3-

Roppemoen batterifabrikk
Vi startet året med å passere 50 medlemmer, noe som var et mål for 2020 så vi
klarte det nesten innen «fristen». Det er veldig hyggelig å se at medlemstallet
øker jevnt og spesielt gledelig er det når vi vet hvor krevende 2020 har vært
for mange. Da er det viktig å være del av en større enhet som jobber på tvers
av bransjer og har fokus på utvikling til felles beste. Her kommer en liten
presentasjon av våre nye medlemmer:
- Flå Taxi; vår kollektive spydspiss frakter både
innbyggere og hytteflåværinger dit de skal.

medlemmene våre i løpet av året for å få tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva
kan vi forbedre oss på. Og husk at vi alltid har
plass til flere bedrifter på laget vårt!

- Nyte AS; en helt ny modulbasert hyttetype som
kan settes opp «off-grid», altså uten påkobling
til strøm, vann og avløp. En hytte proppfull av
spennende, bærekraftige løsninger som ønsker
å etablere produksjonen sin på Flå.

Stoppested Flå
Prosjektet «Stoppested Flå» er godt i gang og det
jobbes med ulike forslag og tiltak for å få flere til
å stoppe på Flå og bruke både tid og penger her.
Vi har også fått god hjelp fra Mikkel Magnussen
og Espen Korsveien fra Norsk Reiselivsfagskole
på Geilo. Torsdag 18. februar arrangerte vi en
digital innovasjonslab sammen med Hallingdal
Næringshage for å få innspill og tanker fra interesserte, men hvis du sitter inne med noen tanker
og innspill så bare ta kontakt med Kristian. Vi er
glade for alle som ønsker å hjelpe!

- Hallingdal Helsetjenester AS; tilbyr helsetjenester til deg, der du er. De har også en mobil
desinfeksjonssprøyte som kan brukes til å
desinfisere hytter, serveringssteder og biler.
- EiendomsMegler1 Fjellmegleren; en av Hallingdals eiendomsmeglere som har eget
kontor på Flå, selger hus og hytter og har
tomter for salg på Tunellen II.

Joint Battery Initiative er navnet for et strategisk partnerskap
fra Panasonic, Equinor og Hydro på å etablere en stor batterifabrikk i Norge. Før jul 2020 kom det ut en henvendelse om at
de ønsket innspill fra kommuner på mulige lokasjoner.
Dette er en stor fabrikk på 400 daa og
2000 faglærte arbeidsplasser i første
fase. Hallingdal vurderte dette og kom
fram til at den eneste kommunen som
kan realisere dette er Flå, med bakgrunn
i tilgang på arbeidskraft innen en times
reisevei. Regionrådet, Flå kommune og
Flå Vekst jobbet intensivt med et prospekt for å rekke og levere det innen
fristen 28.januar. Det stedet på Flå som
er best egnet for dette er Roppemoen.
Fabrikken krever god tilgang på vann til
kjøling, strøm og jernbane. Transportvolumet i driftsfasen vil være ca.200 containere ut av området pr. uke. Hvis det

etableres et sidespor fra Bergensbanen
inn i fabrikkområdet slik at containerne
kan lastes rett på jernbane og kjøres fra
fabrikk til mottaker så vil det være en
effektiv og bærekraftig løsning. Dette
er en stor konkurranse og det kom inn
over 100 forslag. Innen sommeren skal
de ha bestemt seg for 2-3 alternativ som
de vil vurdere nærmere. Så det er svært
langt fram til dette evt. blir en realitet,
men som Regionrådsordfører Solveig
Vestenfor sa det «dei som spelar Lotto,
skjønar kva dette handlar om. Har du
ikkje kjøpt lodd, er du sjanselaus.»

Fra 2021 er daglig leder i Flå
Vekst inkludert i Kriseledelsen
i kommunen, for å representere
næringslivet. Dette har blant
annet bidratt til at vi har arrangert Teamsmøte for næringslivet om smittevern og tiltak.
Årsmøtet for Flå Vekst blir
onsdag 19. mai kl.18, enten
på Veksthuset eller på Teams.
Vi kommer også til å sende
ut en spørreundersøkelse til

Kartskisse: Asplan Viak
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Austvoll bru
En stor dag for Flå med besøk av fylkesråd for samferdsel Olav
Skinnes i forbindelse med markering av offisiell oppstart av ny
Austvoll bru sammen med nåværende ordfører Merete Gandrud og
forhenværende ordfører Tor Egil Buøen.
Buøen holdt ord og spratt Champagnekorken i
dag til glede for lokalbefolkningen og oss som
var tilstede. Brua rakk akkurat å feire 100 år før
den blir revet og resirkulert til andre formål.
En ny bru på 139 m vil stå klar i løpet av mai

2022 til en kostnad av ca. kr 62,- mill. Med oss
på laget har vi prosjektleder i Viken, Andreu
R. Barrufet, kontrollingeniør i Viken, Hikmat S.
Saleh, og siste men ikke minst Gylve Fiskum,
prosjektleder hos Entreprenør.»
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Buss- og togtider
Da det er en del avlyste avganger på buss- og togtider i forbindelse med
koronasituasjonen, ber vi folk om å gå inn på aktuelle nettsider
for å finne siste oppdaterte reisetider.

Turgruppa Frisk
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 førstegangs- boligetablerer.
Reglementet er tilgjengelig på www.flaa.kommune.no

Frivilligsentralen har startet opp en lavterskel turgruppe som passer for alle
som ønsker å gå forskjellige turer en gang i uken sammen med andre.
Turene planlegger vi sammen og vi tilpasser etter vær og føre.
Dette skal være et tilbud der naturen, trim og
det sosiale er viktig. Det er godt med litt bevegelse og frisk luft. Det å gå tur fremmer psykisk
og fysisk helse og har en forebyggende effekt.
Vi planlegger turen sammen og blir enige om
hvor neste tur skal gå på dagens tur.

tur går. Legger også ut info på Facebooksiden
til frivilligsentralen.

Oppmøte 11.30 på avtalt sted – Gå inn på www.
flaa.frivilligsentral.no for å sjekke hvor ukens

Velkommen med på tur!

Etter hvert når det blir varmere i været kan vi ta
med oss drikke og niste på turen dersom folk
har lyst til det, men det tar vi som det kommer.

FLÅ VEKSTHUS
www.hallingdalgravferd.no
Tlf. 32082300
Terje Nordal og Steinar Aa
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MOT for dagen
Det er vel ingen gang vi har lengtet så mye etter en klem og sosiale lag som
nå. Kjenne på fellesskapet, le og ha det gøy med venner, bare gjøre det vi vil
uten å måtte tenke på alle mulige tiltak og ikke minst dra ut på tur hvor vi vil.
En annen ting som er viktig å tenke på, er at vi
kanskje denne tiden har lært oss å sette pris på
de tingene som vi vanligvis tar som en selvfølge.
De små ting i hverdagen som betyr så innmari
mye, men som vanligvis bare er der eller bare
skjer. Nyt dagene og øyeblikkene og de dere
har rundt dere. Og husk å send en hilsen eller
ta en telefon til noen som trenger en prat eller
en oppmuntring. Det er ikke så mye som skal til
for å glede hverandre. Og velg å se det positive i
stedet for det negative. Det hjelper på humøret.
Og drøm deg litt bort når du har behov for det.

Vi tør å vedde på at du har et lite smil om
munnen! Et banalt eksempel, men likevel så
beskrivende for hvor viktig det er å ha drømmer og mål.
Å DRØMME ER Å TRENE HJERNEN
Det du har gjort nå kalles å visualisere. Hjernen greier i liten grad å skille mellom når du
utfører en handling og når du bare tenker på
å utføre den handlingen. Når du visualiserer
aktiviserer du de samme områdene i hjernen
som når du faktisk gjør en handling. Visualisering bidrar til å styrke forbindelser i hjernen.
Å drømme er altså å trene hjernen – hvor kult
er ikke det?

Deler et innlegg fra MOT:
HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG Å DRØMME?
Dette siste året har spent ben på mye. Aldri
før har vi vel drømt om så små og nære ting
som nå: å få møte venner, å klemme noen
du glad i, å jobbe i gruppe med klassen eller
å ha gymtime med helt normale aktiviteter.
Selv om mye av det vi drømmer om ikke kan
gjennomføres i dag, kan vi faktisk få litt av den
positive effekten likevel!

Digital ildsjelsamling MOT
En annerledes men veldig inspirerende digital
ildsjelsamling. coacher, rektor og ordfører.
Gode foredrag med Marco El Safadi og Tom
Haukeland. Bra ledelse v/blide og dyktige
Regine Oen Hatten som er leder for MOTs
kjerneaktivitet, hilsninger fra fine og modige

ungdommer, våre supre ambassadører, hilsen fra MOT's ledelse, kåringer og nydelig
musikk. Gleder vi oss stort til neste års samling i Trondheim, da vi forhåpentligvis kan
møtes, og klemme og snakke med alle på
MOT laget igjen.

Positive tanker påvirker følelsene våre.
Forskning viser at positive tanker gjør oss i
stand til å tenke mer kreativt. Det bidrar til
at vi møter situasjoner med en mer positiv
holdning, og da legger vi også mer merke til
det positive, noe som igjen åpner for flere
muligheter. Forenklet kan vi si at lykke leder
til suksess, ikke andre veien.

Bli med på et lite eksperiment:
• Still deg foran et speil
• Lukk øynene
• Se for deg et menneske du er glad i
• Se for deg en matrett du elsker å spise.
• Se for deg en aktivitet du liker å holde på med.
• Se for deg at din største drøm går i
oppfyllelse.
Frys så ansiktsuttrykket ditt som det er akkurat
nå i dette øyeblikket, åpne øynene og se deg selv
i speilet. Hva har skjedd?

Så når vi sier DREAM ON fra nå av, mener
vi det faktisk! DREAM ON. Believe in your
dreams. They were given to you for a reason.
«Katrina Mayer»
Ønsker dere alle fine dager i tiden som kommer. Også er det viktig å drømme litt i en ellers
krevende hverdag
Hilsen fra MOT i Flå
- 10 -
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MOT til å glede dagen
En super MOT til å glede dag. Engasjerte og
dyktige unge MOTivatorer, en god samarbeidspartner Skue Sparebank og en raus ordfører.
Leiker, øvelser, vegg med gleder og ønsker,
oppmuntring-oppslag, ballonger, gledeplakater, kahoot, skolebrød, karameller, gledekort,

drops, marsipankaker, unge MOTivatorers
egen videohilsen, og masse smil og glede til
hele skolen, aldersheim, kommuneadministrasjonen, legekontor/helse og barnehage.
Jammen ble det gleder på årets varmeste dag
midt i Koronatid med smittevern i behold.

Til høyre: Hyggelig kortskriving til hverandre

Ordfører Merete og
MOT-koordinator Martha
på kaketokt på
MOT til å glede dagen.
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Hele MOT g jengen.
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Ung MOTivator skolering
En herlig gjeng på ung MOTivatorskolering
på Flå skole. Ella, Karoline, Sigrid Margrethe,
Oliver B, Oliver L. K og Erik. Supre foredrag,
leik og konkurranser, mye latter og energi.
Ungommer som skal være gode forbilder og
inkluderende i sitt ungdomsmiljø. I tillegg skal
de inn i 6. og 7. trinn med MOT-økter. Ung
til ung formidling er topp. MOT til å bry seg,
MOT til å leve og MOT til å si nei. Og så frø om
at alle må bli flinke til å ta egne valg, bry seg

om hverandre og ikke med, og i tillegg være
en god venn. Så får vi håpe Koronasitusjonen
holder seg der at disse flotte ungdommene
får mulighet til å ha øktene med 6. og 7. trinn.
Vi fikk et hyggelig besøk av rektor Nils og
ordfører Merete under middagen hvor vi fikk
planlagt litt MOT til å glede dagen.

Over: Ordfører
Merete, elevene
Karoline, Oliver
L. K., Ella, Sigrid,
Oliver B., Erik H. L.,
rektor Nils og MOTcoach Alexander fra
skolering.

Over: Flott ungdom på
MOT til å glede dagen.

Humoristisk Smittevern foredrag på ung MOTivator skolering v/Erik Hjelmaas Lien.

Foredrag på ung MOTivator skolering v/Ella Heie.
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Unge MOTivatorer
Oliver, Karoline,
Shahd fra 10 trinn
gleder med skolebrød
fra Skue Sparebank på
MOT til å glede dagen.
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STYRET I 2020
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlemmer

Varamedlem 1
Varamedlem 2

Gunnar Johansen
Torill Roe Martinsen
Liv-Unni Røed
Anne Aavestrud
Britt Stillingen
Ragna Heiplass
Jon Roar Strandenes
Jan Johansen
Øyvind Riggenholt
Ingrid Gandrud
Ester Gaptjern

Revisor 1
Revisor 2

Liv Hege Bratli
Magne Akervold

Valgkomité

Mari Kleven
Egil Roa

godkjente smittevern tiltakene våre. Den 18.
juni mellom kl. 15.00 og 17.00 ble aktivitetsdagen gjennomført. Sted for arrangementet
var gymsalen på Flå skole og skolens uteareal.
Vi var særdeles heldige med været, og aktivitetene kunne foregå både inne og ute. Dette
var viktig i forhold til avstandsregulering, og
spriten ble hyppig brukt!
Kl. 17.00 startet medlemsmøtet med bespisning. Nydelige tallerkenretter ble servert,
bestående av spekeskinke med diverse til
behør.
Deretter hadde vi besøk av kommunelege,
Røed Medbøen, som orienterte om smittevern og koronasituasjonen i Flå. Det var også
anledning til å stille spørsmål.

MØTER
Det har blitt avholdt 8 styremøter og 5 medlemsmøter. To av medlemsmøtene var i forbindelse med arrangement/utflukter.

20. august dro foreningen på tur til Kistefos.
25 medlemmer var med, så det bød ikke på
problemer å overholde meteravstanden.
Også denne dagen var værgudene på vår side,
så dagen ble særdeles vellykket med mange
inntrykk, både fra det nye kunstgalleriet «the
Twist» og skulpturparken.
Deilig middag ble inntatt på Klækken hotell, og
turen ble avsluttet med et besøk på Hadeland
Glassverk.

Da landet ble stengt ned den 12. mars på
grunn av koronapandemien, hadde vi avholdt
ett medlemsmøte, og planer for aktiviteter og
turer utover i året var diskutert på styremøtet
og hadde tatt form. Men så ble det stopp, og
alt måtte legges på is en tid fremover.

3. september hadde vi en utflukt til lavvoen
på Høgevarde. Denne utflukten var kombinert
med medlemsmøte. Erik Gulsvik formidlet
interessant informasjon om utbyggingsplanene på Høgevarde, og til slutt ble det tid til
en bussrundtur i området.

AKTIVITETER
Etter hvert som samfunnet ble åpnet opp
noe, kom vi fram til at det ville være mulig
å arrangere aktivitetsdag. Vi hadde kontakt
med smittevernansvarlige i kommunen, som

24. september bar det «Ut i det blå», en nøye
planlagt tur med 25 spente deltakere.
Bussturen gikk sørover langs Krøderen med
kurs for «Kunstnerdalen». Første stopp var
Lauvlia, Theodor Kittelsens hjem og atelier.

Turkomité

Gunnar Johansen
Torill Roe Martinsen
Britt Stillingen
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Foto: Unsplash

Der fikk vi en interessant innføring i Kittelsens
og familiens liv og historie.
Etter deilig lunsj på Eggedal Borgerstue gikk
turen videre til Hagan, hjemmet og atelieret
til Christian Skredsvig. Også der var det guiding, først i den restaurerte låven som nå er
galleri/utstillingshall, og dernest i hjemmet
hans, som opprinnelig hadde vært en mølle.
En vellykket tur, var deltakernes reaksjon.

Kunne du tenke deg
å mosjonere ute
sammen med andre?

22. desember ble det arrangert førjulskonsert
på Veksthuset i regi av Flå Pensjonistforening.
Det var Kari Bergaplass og Nina Røkkum som
underholdt og bidro til å sette forsamlingen i
julestemning.

Flå friskliv har
2 utegrupper hver uke.

MEDLEMSKAP
Antall medlemmer er 125.
ØKONOMI
Sum inntekter
Sum utgifter

Tirsdager og torsdager 13.30 – 14.30.
Treningene består av øvelser og
intervaller. Effektiv og enkel trening
for alle nivåer. Oppmøte Europris.

115 668
60 416

Ikke nøl med å ta kontakt med fysioterapeut Else Hovde hvis du ønsker
mer informasjon. Tlf: 908 51 559

Har du tenkt å stumpe røyken?
Flå friskliv gjentar suksessen fra i
fjor med røykesluttkurs med gratis
røykesluttlegemidler. Kurset starter høsten
2021. Dato for oppstart er ikke fastsatt enda.
Melder du deg på forplikter du deg til å
delta på røykesluttveiledning i gruppe, eller
individuelt. Du kan allerede nå melde deg på,
eller ta kontakt med fysioterapeut Else Hovde
for mer informasjon på tlf 908 51 559
Dette må du tenke på! Grip sjansen!
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Årsmelding for
Flå Pensjonistforening 2020

Informasjon om status Koronavaksinering i Flå
Flå legekontor er i gang med å innkalle innbyggerne til koronavaksinering i henhold til
prioriteringsrekkefølgen gitt i det nasjonale
Koronavaksinasjonsprogrammet.

Flå har mottatt vaksinen Comirnaty fra
BioNTech, Pfizer. Fullvaksinering med
denne vaksinen består av 2 doser med
minst 3 ukers mellomrom

1. Beboere på sykehjem - alle som har
ønsket er ferdigvaksinert
2. Eldre over 85 år – alle som har ønsket
har fått sin første dose
3. Eldre 75 – 84 år – så vidt startet med å
kalle inn til første dose.

Totalt har Flå mottatt følgende antall vaksiner (t.om. uke 7):
• 48 vaksinedoser til 1.dose
• 36 vaksinedoser til 2.dose
Tilgangen på vaksiner er begrenset, men
vi håper på større leveranser utover våren.

Helsepersonell: Inntil 20% av vaksinene
tilbys helsepersonell

TANKER FRA SOFAKROKEN
I KORONATIDEN
Niende og tiende mars 2020 var jeg på kurs på
et hotell i nærheten av Gardemoen. Jeg hørte
til de som tenkte at korona sikkert ikke ville bli
så ille, men et par dager etterpå stengte alt, og
verden ble et helt nytt sted. Siden tolvte mars
i tjuetjue har jeg tilbrakt mye tid i sofakroken.
Først et par måneder med hjemmekontor med
bærbar PC godt plassert på fanget og telefon
ved siden av. Siden mange ettermiddags og
kveldstimer med strikketøy, TV, PC og kaffe i
nærheten. Sofakroken er rett og slett blitt mitt
nye insted. Må samtidig tilføye at jeg likte meg
ganske godt her tidligere også.

pressekonferanser og debatter om hva som
er riktig å gjøre nå.
Når jeg ser tilbake på dette året, tenker jeg at
jeg på veldig mange måter har vært heldig. Jeg
har en trygg jobb i det offentlige og har ikke
behøvd å bekymre meg for nedstenging, permittering og vanskeligere økonomi. Jeg har en
jobb der det fortsatt er viktig å møte mennesker så hjemmekontortiden er for lengst over.
Riktignok bor jeg aleine, og det har vært mindre besøk og mindre fritidsaktiviteter. Søstrene
mine bor et lite stykke unna, men vi har alle
bil og telefon. Og jeg fikk treffe alle i familien
min i jul og nyttår. Også har jeg jo naturen rett
utenfor døra. Frisk luft og turmuligheter om
jeg kommer meg over dørstokken. Og aller
mest heldig er jeg kanskje fordi jeg trives godt
i eget selskap her i sofakroken.

Her i sofakroken har jeg blitt godt kjent med
ord som korona, pandemi, smitteverntiltak,
R-tall, mutasjoner osv. Jeg har fulgt med på
nyheter om utvikling av vaksiner og når de
kommer eller ikke kommer til Norge, og på
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Hva er det likevel som har vært annerledes?
Jo. Jeg har et lager av munnbind i sekken, og
jeg speider automatisk etter dispenserne med
håndsprit når jeg kommer inn i en butikk selv
om besøkene nå er sjeldnere enn før. Ikke noe
av dette er vanskelig å leve med. Men det har
flyttet inn en ekstra usikkerhet og uforutsigbarhet her i sofakroken. Jeg har ikke tenkt så
mye på at jeg selv kan bli syk. Det hadde jeg
nok gjort om jeg eller en jeg bodde sammen
med var alvorlig syk. Jeg har i stedet bekymret
meg mye for muligheten for å smitte andre.
Særlig fordi jeg i jobben min møter mange
som er i risikogrupper. Og når en har kroniske luftveissymptomer er det ikke så lett å
vite hva som er hva. En periode målte jeg feber
flere ganger om dagen og en koronatest har
det også blitt. Vanskelig er det også at alle
planer plutselig kan kastes om kull. Jeg liker
planer, og det er vanskelig å venne seg til å ta
en dag om gangen. Men jeg tror fortsatt at
mulighetene til langreiste besøk og ferieturer
vil komme etterhvert.

minst barn og unge. Hjelpetelefoner i Mental
Helse og Kirkens SOS hadde stor økning i
henvendelser i 2020.
Her er noen linjer fra en sang av Trygve Skaug
til trøst i koronatiden.
Hvem har sagt at du alltid skal ha det sånn. Det
er ikke sant. Ikke et ord. For det blir sol. Du skal
få se når morran stiger opp og ut av mørket.
Hva kan vi gjøre for å hjelpe oss selv og de
som er rundt oss til å holde ut med usikkerhet,
uforutsigbarhet og inngripende smitteverntiltak i månedene som kommer? Til å holde ut
til morran stiger opp. Svaret på det er også
veldig forskjellig. Det kommer an på hvem du
er, hva som er din livssituasjon og hvordan
koronapandemien påvirker deg. Men jeg våger
meg likevel til noen innspill:
• Finn deg dine egne favorittsteder og aktiviteter som gir deg avveksling og kos.
• Ta vare på de som viser at de setter pris på
deg, ta imot invitasjoner til kontakt
• Tenk gjennom hvem du kan ta kontakt med
for en telefon, en gåtur eller et besøk
• Og om du kjenner at uro og bekymringer
blir store så snakk med noen. Kanskje en i
familien eller en venn. Eller ta kontakt med
helsetjenestene.

Hvor vil jeg hen med disse betraktningene?
Pandemier rammer ulikt. Både denne og
tidligere. Spanskesyken herjet i Norge i 191819. Mellom 13 og 15 000 mennesker døde i
Norge, mange av dem i alderen 20 – 40 år.
Mange barn mistet foreldre. Tæring var ingen
pandemi, men i årene fra 1895 til 1955 døde ca
en kvart million mennesker i Norge av denne
sykdommen. Til det kom effektive medisiner
var behandlingen opphold på sanatorium. Min
onkel og to av hans små barn var borte i mellom et og to år. Han fikk aldri tilbake samme
helse. Slik historier er det også i familier på Flå.

Kari Ribberud, fagansvarlig rus og psykisk
helsetjeneste

AKTUELLE TELEFONER
Legekontoret	
32 05 36 27
Helsestasjon/skolehelsetjeneste/
psykisk helse barn og unge
32 05 36 22
Psykisk helse voksne
32 05 36 40
Hjelpetelefon Mental helse 
116 123
Kirkens SOS
22 40 00 40

Koronapandemien rammer også ulikt. Etter
alder, jobb, sivilstand og helse. I en undersøkelse gjort våren 2020 sa sju av ti med erfaring
med psykiske helseplager at de fikk det vanskeligere under korona. Andre undersøkelser
viser at mennesker som ikke tidligere har hatt
psykiske helseplager rammes av angst og
bekymring for framtida nå. Dette gjelder ikke
- 19 -

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: flaakirke@flaa.kommune.no eller
martha.gaptjern@flaa.kommune.no
STABSINFO:
Kontaktinfo for avtale med prest:
Fungerende sokneprest i Flå
KJELL BJØRKA
kjelbj4@online.no
Mobil: 97537217
Organist/konfirmantmedarbeider/
trosopplærer:
MARIANNE GANDRUD SKINNES,
Tlf 91796377
Kontoret: 32053600/direkte 32053644
marianne.gandrud.skinnes@
flaa.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

INFO FRA FLÅ KIRKE
Korona preger fortsatt vår hverdag og alt vi gjør i kirkesammenheng, og vi har fokus på smittevern. Det har det gjort i
lang tid nå, og det ser ut som det fortsetter en stund til. Vi i
kirken er 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, og vi prøver å informere så
godt som mulig. Både via Fløværingen, nettsiden, Facebook
og annonser i Hallingdølen. Etter nyttår har vi måtte avlyse
gudstjenester pga antallsbegrensningen på 10, det samme
med hyggetreff. I stedet har vi hatt åpen kirke, hvor organist
Marianne har spilt, Sokneprest Kjell har vært tilstede og det
har vært mulighet for både lystenning og nattverd. Dette har
fungert greit og har vært en god erstatning for noen.
Vårens konfirmasjon som skulle vært 1. mai er utsatt til
11. september. En helthetsvurdering basert på antallsbegrensning og smittevern fordi konfirmasjoner fører med seg en
del tilreisende gjester, og for forhåpentligvis at vi er med på
å gi konfirmantene og deres familie en mer optimal feiring
til høsten.
ANTALLSBEGRENSNING KIRKEN
I kirken ved salmesang må man ha 2 meter og ikke 1 meter
avstand, dette påvirker plassering i kirken.
Ved begravelser har vi ofte forhåndsplassert folk ut ifra lister, vi har også åpne plasser med 1-3 plasser ved siden av
hverandre.
Det er påbudt med munnbind inn og ut av kirken, munnbindet kan tas av etter at man har satt seg, samt håndsprit
inn og ut av kirken. Vær så snill og hjelp oss med å ivareta
reglene rundt dette, alt handler om at vi kan klare å få flest
mulig i kirken.
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Når det gjelder begravelser så varierer det om
det åpent for andre enn de som pårørende selv
inviterer, grunnet antallsbegrensning. Dette
er en hovedregel, men sjekk dødsannonse
for informasjon og minnesider hvor byråene
legger ut info. Byråene gir folk mulighet til å
melde seg på, og er det plasser igjen så får
man komme inn. Lurer du på noe i denne
forbindelse, så ta kontakt med byrået som har
ansvar for begravelsen eller kirkekontoret. Hvis
seremonien er lukket og kun for inviterte, så vil
dette også stå i dødsannonsen. Vi er som sagt
i en merkelig og utfordrende tid, så ting kan
være forskjellig fra gang til gang. I skrivende
stund har vi lov til å ha 50 deltagere pluss de
som er medvirkende. Ta kontakt og vi hjelper
gjerne til med påmeldingen når dette er en
mulighet.

Smittevern på alvor i kirken

GRAVLYKTER OG KIRKEGÅRDEN
Vi er inne i en tid der gravlykter på kirkegården
blir mye brukt. Vær så snill og fjern nedbrente
lykter. Når disse snør ned og ikke blir fjernet
og knuses, så er det farlig for alle oss som er i
kontakt med gravminner. Viktig at dere tenker
på dette når dere tenner en lykt.

utsikkerhet rundt antall og smittesituasjon, så
valgte vi å avlyse denne gangen også. Trude
Kristin Klæboe og Frøydis Grorud vil komme
senere. I 2021 vil de bli en del av vår tradisjonelle julekonsert med ytterligere deltagere. Vi
håper at vi innen desember har en helt annen
situasjon, og at vi får gjennomført tilnærmet
det vi har gjort tidligere år.

Det blir også i år arrangert dugnad på kirkegården, så følg med på oppslag om dette. Ta
gjerne kontakt med kirkekontoret, eller direkte
til kirkegårdsarbeider om dere ønsker å være
med på dette.

Hvis ikke blir det vurdert å sette opp to konserter samme dag. Det har ikke vært enkelt å
planlegge noe i disse tider, men vi har prøvd å
få det til allikevel, men restriksjonene kommer
og går hele tiden.

KONSERTER
11. mars skulle vi hatt konsert i Flå kirke.
Konserten som ble avlyst i november 2020
ble flyttet til nå i mars. På grunn av fortsatt

GENERELT
På grunn av små grupper og samme kohorter
har både konfirmasjonsundervisningen og
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PÅSKE
Påske og jul er de to største kristne høytidene. I Flå er det,
som ellers i Norge, aller mest stas ved feiring av jula.
Det synes jeg er helt naturlig. For jula er en udelt gledesfest:
Vi feirer at Jesus, vår frelser, blei født!
Påska er litt mer vrien. Er det virkelig sant at
Jesus døde – og så ble levende igjen?

Fra 2021 så er det kirkeverge som fungerer
som kirketjener/klokker på begravelser og
på noen gudstjenester. Karin Reiersgård
har delvis gått over i pensjonisttilværelsen,
men vil fortsatt være med på vanlige gudstjenester. For kirken er hun en ressurs med
mye kunnskap som vi andre skal «høste»
av dette året og være under opplæring.

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, prøver selvfølgelig være så fleksibel som mulig hvis du/
dere ønsker en prat utenom denne dagen.
Servicekontoret er til enhver tid informert
hvis jeg ikke er tilstede på en onsdag. Og
husk å ta kontakt på forhånd for å gjøre
en avtale. Spesielt disse dager når det er
besøkskontroll på Flå Veksthus, så må man
uansett gjøre en avtale på forhånd.

Evangelisten Markus forteller om en mann i Cæsarea
Filippi som kom til Jesus
med sin sønn som hadde
store lidelser. Mannen
spurte om det var mulig for
Jesus å hjelpe. Jesus svarte:
”Alt er mulig for den som
tror.” Da sa mannen: ”Jeg
tror, hjelp meg i min vanntro.” På det grunnlaget hjalp Jesus gutten (Markus evangeliet
kapittel 9 versene 14-27).

Ta vare på hverandre. Og husk at sorger blir
halvparten, og gleder blir det dobbelte når
man deler det med andre.

Vi kan ikke fjerne all tvil. Apostelen Paulus sa
det slik: ”I håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser
oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen
håpe på det de ser” (Paulus brev til menigheten i Roma, kapittel 8 vers 24).

Vi har akkurat hatt utlysning av soknepreststillingen i Flå. Foreløpig er det ikke
tilsatt noen i stillingen, men Kjell Bjørka
kommer til å være i tjenesten hos oss til
dette er på plass. Han kommer til å ha et
opphold mellom 17. mai og 1. september
hvor det vil være andre prester som dekker
prestebehovet i Flå.
Skulle det være noen ønsker, tanker og forslag til ting dere mener vi bør gjøre i Flå
menighet, så er døren vår alltid åpen for
det. Det er bare å ta kontakt. Send gjerne
en mail hvis det er ting som dere også
ønsker at Flå menighetsråd bør ta hånd
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Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor
Martha Kristin Gaptjern
Kirkeverge, daglig leder

Foto: Unsplash

om, eller om det er bestillinger av ting som
dere ønsker å få gjort i forbindelse med
gravsted o.l.

Foto: Unsplash.com

trosopplæringen hatt tilbud denne tiden.
Sokneprest Kjell har også fått mulighet til
å ha andakter på Flåheimen.

Det er lett å tenke noen tanker om tvil. Nettopp i påskebudskapet blir kjerna i vår kristne
tro tydelig. Jesus avviser ikke mennesker om
vi har tvil. Jesus bygger på det vi har av tro –
sterk eller svak. Og hver av oss velger om vi
vil bygge vår tvil sterkere - eller om vi vil bygge
vår tro sterkere.

Menighetsråd og stab samlet til juleavslutning.

Et håp kan svekkes – eller styrkes.
Jeg vil anbefale deg å la deg påvirke av Jesus
Kristus og det han lærte. Det kan du gjøre
ved å delta på en av kirkens gudstjenester
i påska. Noen har opplevd det ekstra fint å

Kjell Bjørka

følge hele påskens dramatiske hendelser;
ved å delta på alle gudstjenestene gjennom
hele påska.
Gudstjenestene i påska er svært ulike.
Palmesøndag handler om noe helt annet
enn Skjærtorsdag. Langfredag har et helt
motsatt preg og innhold sammenlignet med
påskedag. Det er en stor opplevelse å følge
disse helt ulike gudstjenestene. I Flå kirke blir det bare
palmesøndag og 2. påskedag. Skjærtorsdag blir det
på Flåheimen og hvis været
er veldig fint også på Sauvaldnatten. Dersom du er
bortreist et annet sted vil
jeg sterkt anbefale deg å
gå på gudstjeneste der
noen av disse innholdsrike
dagene - eller følge i radio eller TV – dagene
fram mot påskedag som er kirkens største
fest og feiring.
Tillat deg i år å ta del i gleden og feiringa av
denne store høytiden. Jesu disippel, Peter,
sa det slik:
”Vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring
i jødenes land og i Jerusalem, han som de
hengte på et tre og drepte. Gud reiste ham
opp på den tredje dagen og lot han tre synlig
fram … Om ham vitner alle profetene og sier
at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for
syndene ved hans navn” (Apostlenes gjerninger, kapittel 10, 34-43).
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PRESTENS PENN

I ei vanskelig tid kan det hjelpe å skape
noen faste rutiner, vaner. F.eks. ei fast tid i
uka å møte familie eller venner på telefon
eller nett. Faste måltider.

Julens arrangement og konserter
Julen og adventens begivenheter startet
med lysmesse. Lysmessa blir alltid ledet
an av årets konfirmanter. Det ble en veldig fin lysmesse med engasjerte og flinke
ungdommer. Vi hadde vår tradisjonelle

Julegudstjenesten var som vanlig stort
bidrag fra lokale krefter. Nina Røkkum stilte
opp for 13. gang siden 2005, og sammen
med seg hadde hun Sigrid Margrete Gand
rud Stillingen og Celine Espeland Roa,
vakkert, rett og slett. Vi har flotte utøvere
fra Flå, og det er veldig hyggelig at de vil
gjøre sitt bidrag inn i julen. Organisten
- 24 -

julesangkveld. Skolegudstjeneste med
bidrag fra skoleungene/ungdommene.
I går ble det 3 skolegudstjenester grunnet
kohorter og antallsbegrensning.

vår Marianne er i full sving hele desember
for å glede oss alle med fine musikalske
stunder i kirken. Søndag i romjulen holdt
Nina Røkkum, Sigrid Margrete Gandrud
Stillingen, Celine Espeland Roa og Marianne Gandrud Skinnes en uformell vinterkonsert i Flå Kirke. Det ble en hyggelig og
magisk stund i kirken.

Nå vil jeg peke på en
spesiell daglig bønn som
ikke minst passer som
kveldsbønn: “Tilbakeblikket”. For å illustrere den,
vil jeg fortelle om mine
foreldre.
De var svært glade i
sin hage. Der stelte de
sammen, planta og koste
seg. Ikke minst gikk de hand i hand rundt
på stiene i hagen og viste hverandre hva de
hadde gjort. Det gjorde de ofte like før de
gikk inn for kvelden. Dette synet av mine

I desember hadde vi også besøk av Iver
Kleive, Sigmund Groven og Anne Vada på
julekonsert. Iver Kleive fikk virkelig «blåst
ut» av vårt oppgraderte orgel. En fantastisk
opplevelse og en flott konsert. Iver Kleive

foreldre som gikk hand
i hand gjennom hagen
sin, det lyste av glede og
trygghet.
Når du har lagt en dag bak deg: Tenke deg
at du tar Gud i handa - som et lite barn - og
så vandrer du i tankene,
gjennom det døgnet du
nå har opplevd, sammen
med Gud – Gud dømmer
ikke, men ser deg.
Foto: Unsplash

God dagsrytme

5 minutter kan være passelig for en slik daglig
bønnevandring. Mange
kaller denne bønnen
«Tilbakeblikket».
		
Hilsen Kjell Bjørka
Sokneprest i Flå

kunne konstatere at hybridorgelløsningen
er en god løsning for orgelet i Flå Kirke.
Han kommer gjerne igjen når vi skal ha vår
offisielle innvielse av orgelet vårt som blir
når koronasituasjonen er en annen enn nå.
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

Trosopplæring og konfirmanter
I høst ble det søkt om penger til kjøp av
liturgisk utstyr/inventar rettet mot barn, og
i den forbindelse fikk vi litt av potten. Vi
har derfor fått arbeidslivsfag og kunst og
håndverk på ungdomsskolen til å snekre ei
krybbe til oss. Oppi den vil vi legge ei dukke
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(Jesusbarnet) som vi har kjøpt. Denne blir
fin å ha framme til jul ved bla. barnehageog skolebesøk. Vi har også kjøpt ei julekrybbe som kan stå i våpenhuset. Tilslutt
har vi handlet et smykketre som vi kommer til å bruke til dåpstre. Meningen med
det er at alle døpte får hver sin engel som
henges i dette treet under dåpen. Det vil
da henge der fram til de kommer tilbake
som 2/3-åringer for dåpslystenning og får
denne engelen med hjem.

FILMKVELDER
• Aldersgruppa 6-10 år er inndelt i to kohorter, så vi bruker de samme: 1.+ 2. klasse, og
3.+ 4. klasse. Disse kohortene vil bli invitert
på filmkveld ca. en gang i måneden. 3.+ 4.
klasse fikk noen kvelder før jul, så nå er det
1. og 2. klasse sin tur. 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 filmen. Popcorn
serveres i porsjonspakninger.

• Between (5.-7.trinn, «Mellom skole og
fritids»-aktivitet). Between-aktiviteten
foregår også med film nå i korona-tiden.
Tid: Utvalgte onsdager rett etter skolen til
kl. 16.15 (er filmen ferdig før, kan vi spille
spill som tilhører denne kohorten. Skal
noen barn hentes før kl. 16.15, må Marianne kontaktes på tlf. 91796377)
Popcorn serveres i porsjonspakninger.
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN
• KONFIRMANTER
Konfirmantene gjennomførte ei flott lysmesse søndag 29. november.
Lørdag 13.og søndag 14. februar hadde
konfirmantene weekend. Vi er en av få
som kan gjennomføre weekend fordi konfirmantkohorten er såpass liten, og vi la
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opp aktiviteter deretter, så vi hadde ei helg
med undervisning, film og timer i bakken
på Turufjell, pizza fra Flø heimelaga, quiz
og rebus, og søndag ble de bedre kjent
med seremoniene bryllup, dåp og nattverd.
Dette ble noen latterfylte timer i kirka hvor
vi hadde rollelek under seremoniene dåp
og bryllup. Ei flott helg med en flott gjeng.
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Orgel-prosessen

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

PLANER MOT VÅREN
• Vi fortsetter med Between og filmkvelder
• Vi håper på varmere vær og fint føre så
vi kan starte opp med Trilletreff mot
påsketider.
• Konfirmantene forbereder seg til samtalegudstjeneste. Årets konfirmasjon har blitt
utsatt til 11. september da vi håper smittetrykket er mindre, restriksjonene færre
og mange vaksinerte så denne dagen kan
gjennomføres som en stor festdag for hele
familien.
• I mars er det Dåpsskole for de som fyller
6 år. Invitasjon kommer i posten.
• Førsteklasses gårdsbesøk hos Laila Sævre
for de som går i 1. klasse.
• Vi håper å få gjennomført Tårnagent på
en eller annen måte mot sommerferien.
• Trosopplæringsplanen revideres utover
vårhalvåret.
• Alt med forbehold pga. utviklingen av
korona-situasjonen, men nå håper vi at
hverdagen kan gå mer og mer mot det
normale igjen.

Til lysmessa kunne vi endelig ta i bruk det oppgraderte orgelet vårt. Selv om
prosessen har vært lang med møter, søknader, telefoner, reise til Nederland og mye
spenning, gikk selve tiden utrolig fort når all leveranse var på plass og orgelbyggmester Matthias Becker satte i gang. Noen spennende og intensive dager!
Det som er synlig nytt på orgelet, er vippeklaffene som er satt inn under notebrettet (se
bildet, merket med rødt) Veldig artig at de er
så godt utført at de er identiske med viffeklaffene til Ott sitt orgel i Oslo konserthus. Også
har vi noen kraftige basskasser som er satt
opp på motorkassa bak selve orgelet. Ellers
sitter resten inne i orgelkroppen, både høytalere og lydkortet («selve orgelet») I tillegg har
han intonert orgelet (noe som aldri har blitt
gjort) og stemt hele orgelet så pipeorgel og
det digitale orgelet «flyter sammen».
Vi er så glade for at det fantes en løsning
for orgelet vårt. Uansett hvor store summer vi hadde hatt på konto, hadde det ikke
vært teknisk mulig å sette inn mer enn en
ny stemme uten store ombygginger (som
kanskje vi ikke hadde fått lov til) Det er
spennende at det er utviklet en teknikk
som nå gjør at vi kan:
1. Bare bruke orgelet slik det opprinnelig
er fra 1984
2. Bruke orgelet kun digitalt

3. Bruke begge orglene sammen som en
kombinasjon (såkalt hybrid)
Denne løsningen har gitt en mer fylde i
orgelet, og fundamentet som har vært
savnet er der endelig.
Takk til Matthias Becker for en god jobb, til
Arne Frode Strandskoegen, admin.av Kirkeorgel Strandskogen og leverandør av Johannus
for god hjelp, og takk til Johannus som tok
imot oss i Nederland for å vise oss hva en
hybrid faktisk er. Og ikke minst: Takk til alle
som har bidratt med penger (private, Flå
kommune og Flå Spareforening) og lovord
til prosjektet. Det blir en spennende tid framover med testing av lyder og kombinasjoner.

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 oppdatert.
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50-års konfirmanter Flå kirke sept'20

HYGGETREFF
Menighetshuset

Kjell Bjørka viser lysbilder!
Torsdag 11. mars Kl. 12:00

«Hurtigruta – reiser gjennom 60 år»

Konfirmert 12. april 1970 av prest: Zarbell Engh
Tilstede:
Ole Arnfinn Opsahl
Roald Auve Reiersgård
Rune Johnsrud
Steinar Dokken
Truls Akervold
Vidar Sundqvist
Judith Johansen
Ikke tilstede:
Arve Gunnar Bråten
Håkon Liudalen Wold
Knut Erik Skogen
Ole Reiersgård
Svein Olav Frydenlund
Terje Berg
Birgit Marie Gjestemoen
Ole Martin Berg
Gått bort:
Magne Pettersborg
(Ble minnet ved at konfirmantene tente lys for han)

Kjell viser lysbilder og video fra reiser langs Norges kyst med
Hurtigruta. Det begynner med de gamle båtene i 1950 og går
gjennom 60 år. Dessuten kort andakt og sang.
Av hensyn til smittevern blir det ikke vanlig servering men god
tid til en hyggelig prat rundt kaffebordene. Etter mange
avlysninger håper vi dette hyggetreffet blir mulig å gjennomføre.

VELKOMMEN!
DEN NORSKE KIRKE

Allehelgen
Det ble en fin allehelgens gudstjeneste i Flå Kirke. Bidrag fra
konfirmantene, fin preken av Kjell Bjørka og vakker sang og musikk av
Nina Bråten og Marianne Gandrud Skinnes. En hjertevarm stund for å
minnes de som hadde gått bort det siste året.

Gudstjenester i Flå 2021
Søndag 28. februar
Kl. 11.00 Flå kirke
Søndag 14. mars
Dåpsskole/misjonsgudstjeneste
Kl. 11:00 Flå kirke

Dåp:

Døde:

Mandag 17. mai
NB Kl. 12:30 Flå kirke

Januar:
Laura-Liis Reimus
Risto Reimus
Rebekka Reimus

November:
Birgit Listøen
Kirsti Ranov Akervold

Lørdag 22. mai (pinseaften)
Kl. 18:00 Flå kirke

Til lykke med dåpsdagen og alt godt for
framtida ønskes dere alle

Søndag 13. juni
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 28. mars (palmesøndag)
Kl. 11:00 Flå Kirke

Søndag 27. juni
Kl. 11.00 Flå Kirke

Skjærtorsdag 1. april
Kl. 14:00	I år kun ute v/varmestua
Sauvallnatten Høgevarde,
men med v ærforbehold.

Desember:
Kristi Ødegård
Else Johanne Tollefsen
Gunhild K. Kolsrud
Januar:
John Karsten Ekeren
Odlaug Steinarsson
Våre tanker går til dere alle pårørende!

Søndag 11. juli
Kl. 11:00 Flå kirke

Mandag 5. april (2 påskedag)
Kl. 14.00 Flå Kirke

Vi tar forbehold om endringer, så følge
også med på nettside, Facebook og
annonse i Hallingdølen.

Søndag 18 april (samtalegudstjeneste)
Kl. 11:00 Flå kirke

Dåp i Flå kirke

Lørdag 1. mai
Kl. 11:00 Flå kirke
		
Konfirmasjonen er utsatt
til 11. september

Fasteaksjonen
Som vanlig har konfirmantene ansvar for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Denne er i år TIRSDAG 23. MARS.
I skrivende stund vet vi ikke om den blir gjennomført
med dør-til-dør-aksjon, men den blir ihvertfall digital
slik som i fjor+VIPPS og overføring til konto. Mer info
rundt dette kommer på Facebooksiden og nettsiden
vår når det nærmer seg. Vi håper dere hjelper konfirmantene med bidrag i år og,
og tar godt imot de HVIS de kan gå med bøsse i tillegg.
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Foto: Cathrine Østdahl

Informasjon til alle husstander i Flå kommune

