
                                                             Informasjon for Flå kommune     
    

    
    

    
    

    
    

    
     

                           Nr 60 – Juni 2021 

Flå kommune, 3539 Flå

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

Fløværingen 

Vi ønsker alle  
en god sommer!

Fo
to

: H
øg

ev
ar

de
 A

S



Årsmelding og regnskap for 2020 
er lagt fram til politisk behandling 
med et positivt netto driftsresul-
tat på 5,7 MNOK. Det er svært bra 
at vi igjen har et positivt resultat, 
noe som gir litt handlingsrom. 
Formannskapet har i den for-
bindelse foreslått å bevilge noe 
av resultatet til å fylle på infra-
strukturfondet med 1 MNOK og 
boligfond for ungdom med 1 MNOK. I tillegg 
er det satt av 0,3 MNOK til uteområdet bak 
Flåheimen.  Året 2020 var et svært spesielt år 
med håndtering av koronapandemien. En stor 
takk til ansatte som har brettet opp ermene 
og levert tjenester i tillegg til å håndtere pan-
demien. Året 2020 har vært utfordrende, men 
har også sine absolutte lyspunkt. Bjørneparken 
hadde et rekordår og i fritidsboligmarkedet er 
det rekordstor aktivitet. Dette gir arbeidsplas-
ser til de som velger håndverksfag og har svært 
positive ringvirkninger.

Kommunestyret vedtok i møte 20. april 
2021 oppstart av ny kommueplanens sam-
funnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel er 

kommunens «øverste» plan, den 
gir føringer for alle kommunens 
planer og ikke minst hvordan Flå- 
samfunnet skal utvikles i perio-
den 2022-2034. Planen er viktig 
for videre arealforvaltning og ikke 
minst for alle andre områder kom-
munen forvalter. Den er med andre 
ord like viktig for barn og unge, 

eldre og generelt alle som bor eller 
oppholder seg i Flå kommune. Det er derfor 
lagt opp til en bred medvirkning for alle. Pro-
sessen med utarbeidelse av planen er nesten 
like viktig som det å få en ny plan for de neste 
12 årene. Gjeldende samfunnsdel (2011-2023) 
er brukt flittig siden den ble laget og har vært 
avgjørende for mye av det som har skjedd i 
Flå siden 2011. Ambisjonen er at det samme 
skal gjelde for ny plan. Vi ser fram til mye god 
medvirkning slik at vi kan lage en god plan 
sammen.

Med ønske om en riktig god sommer

Odd Egil Stavn
Kommunedirektør

Hei alle sammen!
Våren er å rave i ren lykkerus ut 
i skogen, finne seg en stubbe og 
bare sitte og lytte. Faktisk så hører 
man at våren kommer til Flå, for 
det knirker i alle planter og trær. 
Nå kan en slå vinduet opp på vid 
gap og slippe inn den yre fugle-
sangen utenfor. Det er virkelig en 
vakker årstid vi har foran oss. 

Sakte, men sikkert blir flere og flere fullvaksi-
nert i Flå og samfunnet rundt oss. Smittetal-
lene går nedover, og vi ser lys i tunnelen for å 
kunne tilbringe mer tid med familie og venner. 
Og til dere som allerede er vaksinerte, dere 
kan nå samles i større grupper og reise fritt i 
landet. Nå er absolutt håpet om mer sosiale 
tider tilbake!

Det å ha et aktivt næringsliv er svært viktig 
for alle kommuner. Her skapes det virksom-
het og aktiviteter som gir mye god energi i 
lokalmiljøet, både i form av arbeidsplasser og 
utvikling av nærmiljøet. I Flå er vi så heldige 
å ha Flå Vekst som er et unikt spleiselag mel-
lom lokalt næringsliv og kommunen. Når jeg 
er i samtaler med sambygdinger har jeg fått 
inntrykk av at mange ikke vet hva Flå Vekst 
egentlig er, og det er jo synd, for jeg hadde ikke 
klart meg uten Flå Vekst som daglig medspiller 
inn mot næringslivet. Daglig leder har en rekke 
oppgaver på vegne av Flå kommune og fun-
gerer både som turistsjef og næringsutvikler. 
Han gjør Flå synlig inn mot Viken fylke og i 
ulike samarbeidsforum i Hallingdal, Ringe-
rike og Norefjell. Da pandemien traff oss fikk 

næringslivet mange utfordringer. 
Da merket vi hvor trygt det var å 
ha en som holdt alle tråder. Daglig 
leder sørget også for dialog vedrø-
rende smitteverntiltak og hjalp til 
med søknader for næringsstøtte. 
Det endte med fast plass i krise-
ledelsen for å få best mulig flyt i 
informasjon til og fra de som tar 

avgjørelsene. At vi må gjøre ting 
litt annerledes enn andre kommuner er Fløv-
æringen godt kjent med. Istedenfor å ha ulike 
personer ansatt som turistsjef, næringsutvikler 
og destinasjonsansvarlig, har Flå valgt en kin-
dereggløsning med en person som forvalter 
alle rollene for både kommune og det private 
næringsliv.

Politisk i Hallingdal er det i den siste tiden 
jobbet med oppstart av omstillingsprosjek-
tet «Sats på Hallingdal». Fylkesrådet har gitt 
Gardermo-regionen og Hallingdal omstil-
lingsstatus. Hallingdal får minimum 2 mill. i 
3 år, og oppfølging av saken blir gjort av Viken 
fylkeskommune. Felles politiråd er en sak som 
har kommet opp nå. Det er ulike erfaringer 
med de kommunale politirådene og det er et 
ønske om å få til et regionalt politiråd. Ingen 
avgjørelse er tatt enda. 

Når det gjelder busstilbud i Hallingdal vil Vy 
buss fra 1. juli redusere tilbudet på strekningen 
Hemsedal-Gol og Nesbyen–Flå på helgetid. 
Regionrådet tar med seg informasjonen, hol-
der kontakt med lokale tillitsvalgte og følger 
saken fremover. Elever fra Flå har i utgangs-
punktet «nærskole» på Ringerike, men kan 
søke om å få flyttet nærskolepoengene sine 

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

Utkommer med 4 nr i året 2021
Mars 05. mars
Juni 04. juni
September 28. september
November 29. november

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

I redaksjonen
Odd-Egil Stavn, kommunedirektør (redaktør)
Merete H. Gandrud, ordfører
Turid Helen Aas Røkkum, konsulent,  
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til Gol VGS. Det jobbes for 
å få til at elever fra Flå blir 
oppført med 2 nærskoler 
ved valg av videregående 
skole. 

Selvfølgelig har det vært 
mye aktivitet rundt vegpakke 
Hallingdal, denne saken skal 
behandles lokalt i alle kom-
munestyrene før sommeren.

Nå trenger reise- og nærings-
livet et skikkelig løft inn mot 
sommeren. Legg feriepla-
nene til Norge og vakre Flå. 
Vis at du setter pris det de 
tilbyr av aktiviteter, opple-
velser og produkter. Skryt av 
hva de har fått til og smil til 
betjeningen så de vet at du 
ser dem. Vi ønsker levende 
bygder og da har vi alle et 
ansvar. Vi må både bruke 
de lokale og handle hos de 
lokale.

Jeg skal både feriere, bade, 
spise og handle godt i Flå i 
sommer. Nyte alle de godene 
vi har her med korte og lange 
turer. Fantastisk spennende 
sesong i Bjørneparken og en 
nydelig Krøderen som er alt-
for lite utforsket for min del.

God sommer alle sammen, 
vi ses!

Beste hilsen  
Merete H. Gandrud,  
ordfører

Fra årsmeldingen 2020 
Det har vært stor aktivitet på fritidsbo-
ligmarkedet i 2020 med 197 behandlede 
byggesøknader i Flå i 2020. Det er lagt 
frem 105 saker til avgjørelse i kommune-
styret, og det er referert 669 delegerte 
saker for kommunestyret.

Folketallet er stabilt med 1049, en ned fra 
2019. Fødselsunderskuddet var på 11 og 
netto innflytting var på 10.

Investeringsprosjekter er i hovedsak i 
rute. Nytt renseanlegg og ny gang- og 
sykkelvei langs fylkesvei 2904 har vært 
de største prosjektene i 2020. Byggestart 
på renseanlegget ble utsatt etter søknad 
fra Turufjell, men prosjekteringen er gjen-
nomført.

Sykefraværet var i 2020 på 7,6 %, en opp-
gang på 0,9 % fra 2019. Det er rimelig å 
anta at økt sykefravær skyldes skjerpede 
regler i forhold til smittevern.

Kommunedirektøren vil berømme alle 
ansatte i kommunen som har stått i, og 
fortsatt står i en svært krevende situasjon 
i sitt arbeid. Alle enheter er berørt av pan-
demien og møter daglig utfordringer som 
blir løst på en svært god måte. Det har 
vært en svært god innsats i et vanskelig 
og annerledes år. Viljen til omstilling, flek-
sibilitet og løsningsfokus hos de ansatte 
har vært stor. Så tusen takk!

Austvold bru 
Arbeidet på Austvold bru går framover.  Vi gleder oss til åpning sommeren 2022

8. mai
Frigjørings- og veterandagen ble som vanlig markert 

med nedlegging av blomster på minnesteinen ved Hal-
lingporten. Seremonien ble besørget av styremedlem i 

Nedre Hallingdal Forsvarsforening Lt Frydenlund.
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Hipp hurra for 17. mai i flå 2021
Det ble en flott feiring av 17. mai i Flå. Regnet lå på vent og truet oss hele 
dagen, men jammen holdt det seg tilbake gjennom nesten hele arrangementet.

Tusen takk til alle som deltok med kjøretøy, 
tuting, blide fjes (som ses, selv bak munnbindet), 
fine taler, sang og musikk. Ikke minst en fargerik 
og flott kortesje med mange forskjellige kjøretøy.

Takk til Odin Waage (Glenn Tore i Rådebank-
serien på NRK) og Torill Beate Nilsen (mor 
til Odin) som ville dele dagen med oss. Det 
varmet godt i våre hjerter. En kombinasjon av 
sanger og tilbakeblikk i tiden Torill hadde i Flå, 
og Odin som delte fra sine hektiske dager som 
både skuespiller og musiker. Vi kunne ikke 
annet enn å bli stolte av at han beundret bygda 
Flå, og Torill sine gode ord om hjembygda si.  
Det ble noen hjertegode innslag fra scenen. 
Med sin jordnære væremåte tok Odin seg tid 
til en prat med både barn og ungdom.

Takk til Steinar Andre Steinarsson med flott og 
god 17. mai tale med et viktig budskap til oss alle. 
Og ikke minst takk til 7. trinn elever som også 
hadde sitt bidrag med tale, men som også var 
jury i forbindelse med kjøretøykåringen.

Takk til Mats Bjerknes som også i år stilte opp 
og kommenterte kjøretøy, og som også hadde et 
hyggelig intervju med Odin. Takk til Anders Olav 
Frydenlund for sin innsats som sjåfør, og som sør-
get for verdige og ærefulle kransenedleggelser. På 
Gulsvik stilte også Trude Granhus opp med kor-
nett og spilte fanfare. Tusen takk til henne også.

Takk til våre flotte ungdommer fra 9. trinn som 
stilte opp med flaggborg, ledet av rektor Nils 
Røkkum, og til Karin Reiersgård som hvert 
eneste år stiller opp og lager krans/pynt til 
den store bautaen. 

Det var også hyggelig at vi i år kunne feire 17. 
mai i kirken i igjen.

17. mai-feiringen hadde ikke blitt noe av uten 
planlegging, koordinering og organisering av 
HallingEventYr i tett samarbeid med Flå kom-
mune v/ordfører,  vaktmesterne, foreldregruppa 
i 7. trinn og alle klassekontakter som stilte opp 
med vakthold. For ikke å glemme Daimen Mar-
tinsen som styrte lyden 17. mai.  Vi må også takke 
lokalt næringsliv for premier til arrangementet. 

Det ble en annerledes 17. mai i år også. Har bil-
kortesje kommet for å bli?, det blir spennende 
å se. For det er jo ingen tvil om at bilkortesje er 
moro for mange, kanskje for de som vanligvis 
ikke er ute og feirer 17. mai.  Vi håper at vi igjen 
kan feire 17. mai med barnetog og barnelek. En 
kombinasjon hadde kanskje vært noe.
Tusen takk til dere alle som bidro til en flott feiring, 
det gjelder dere alle. Både arrangører og deltakere.

Sjekk gjerne ut Facebooksiden 17. mai feiring 
i Flå 2021. Der er det åpent for alle til å dele 
bilder, videoer og opplevelser fra dagen. En 
minnebok for 17. mai i Flå. Dere kan også dele 
opplevelser og bilder på Facebooksiden 17. mai 
feiring i Hallingdal.

17. mai tale Steinar Andre Steinarsson. Tale 7. trinn.

Flaggborg med kransenedleggelse bauta utenfor kirken.

Takknemlig Odin Waage for tuting fra plassen, foto Ragnar Hilde

Fornøyde ansvarlige 
for 17. mai Martha 
Kristin Gaptjern og 

Merete Gandrud,  
med sjåfør Anders 
Olav Frydenlund, 

Odin Waage og Torill 
Beate Nilsen.
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Venstre: Torill og Odin fra 
scene, foto Ragnar Hilde.

Festplass med folk ved biler og vennekohorter.Festplassen oppstilling scene, foto Ragnar Hilde.

Høyre: Mats Bjerknes i 
intervju med Odin Waage.

Under: Tøffeste kjøretøy og 
mest originale kjøretøy ble Erik 
Andre Vee som eier av ny og 
gammel porsche. Best Pynta 
ble Steffen Bjerknes i en boble 
og mest rånete var Knut Røste 
med sin volvo240. Vi takker 
Knut Røste for å lån av  bil til 
ordfører i kortesje.
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Nå skal vi planlegge for framtiden
Alle kommuner skal ha en kommuneplan, og kommuneplanen består av en areal-
del (kart) og en samfunnsdel (tekst). Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunen. Vår vedtatte samfunnsdel gjelder 
for perioden 2011-2023. Denne perioden går mot slutten, og kommunen har gjen-
nom sin planstrategi besluttet å sette i gang arbeidet med samfunnsdelen. 

Å utarbeide en kommuneplan er et omfattende 
planarbeid, og kommunen ønsker å bruke tid 
på en god prosess og medvirkning, for en plan 
som vi skal styre etter de neste 12 årene. Plan-
arbeidet og medvirkning foregår i flere faser:
- Oppstart
- Planprogram
- Utarbeiding av planforslag
- Høring
- Sluttbehandling

I vår har vi vedtatt og annonsert at planar-
beidet settes i gang. For denne typer planer 
skal det utarbeides et «planprogram», som er 
en plan for hvordan selve planen skal lages. 
Planprogrammet skal på høring og deretter 
vedtas. Deretter kommer hovedfasen med 
utarbeiding av et forslag til kommuneplan. Når 

et planforslag er klart, sendes dette på høring, 
før det til slutt vedtas av kommunestyret.

Ved varsel om oppstart, høring av planpro-
gram, utarbeiding av planforslag og høring 
av planforslaget, vil det være ulike former for 
medvirkning.  I perioder bes det som skriftlige 
innspill til planarbeidet, og det vil bli holdt en 
serie med møter – både åpne møter og møter 
med ulike berørte grupper. Det vil blant annet 
komme annonser i Hallingdølen, informasjon 
på hjemmeside og brev til berørte parter for å 
informere om planarbeidet og medvirkning.

Følg med på egen informasjonsside på kom-
munens hjemmeside for løpende informasjon:
www.f laa.kommune.no/planregulering/ 
ny-kommuneplan/ 

Endelig gangveg
Endelig er gangvegen fra Flå stasjon til Elvemo ferdig.  

Dette har vi ventet på lenge. 

Det er Turufjell A/S som har betalt 
mesteparten (ca 6 000 000 kr). Flå 
kommune har samtidig benyttet anled-
ningen til å legge om vann- og avløp på 
strekningen. Det har i mange år vært 
et stort ønske om gangveg på denne 
strekningen, men fylkeskommunen har 
aldri prioritert denne strekningen høyt 
nok. Statsforvalteren(Fylkesmannen) 
nektet tidligere å godkjenne boligtom-
ter langs austsidevegen pga manglende 

gangveg. I forbindelse med utbyggin-
gen i Turufjell ville trafikken på Austsi-
devegen øke betydelig. Flå kommune 
la derfor inn som en rekkefølgebestem-
melse at før det er bygd 100 hytter på 
Turufjell må det være bygd gangveg. 
Denne vegen er nå på plass. Dette betyr 
også at det blir nye muligheter for bolig-
bygging på Flå austside. En stor takk til 
Turufjell for trafikksikker veg.

Nytt renseanlegg
Arbeidet med nytt renseanlegg er godt i 
gang. Det nye anlegget vil ligge på Elvemo 
industriområde. Det er Turufjell A/S som 
dekker det meste av kostnadene med dette 
prosjektet. Dette fører også til at antall 
abonnenter på vann og avløp i Flå vil gå 
betydelig opp, noe som vil føre til lavere 
avgift for hver enkelt. Vi gleder oss!
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Årsmøtet for Flå Vekst ble gjennomført onsdag 19.mai Teams. Handlingsplanen 
for 2021 inkluderer en spørreundersøkelse til medlemmene våre for å få tilbake-
meldinger på hva som fungerer og hva kan vi forbedre oss på. Og husk at vi 
alltid har plass til flere bedrifter på laget vårt! 

I sommer vil vi ansette Mikkel Magnussen fra Norsk Reiselivsfagskole på 
Geilo til å være «juniorsjef» i Flå Vekst. Han kommer til å jobbe både med 
Stoppested Flå, markedsføringskampanjer og andre oppgaver tilknyttet desti-
nasjonsutvikling. Mikkel er opprinnelig fra Hønefoss og har vært tilknyttet Flå 
Vekst på prosjektbasis i 2021. Ta godt imot ham når dere treffes. 

Frisbeegolfbane på Flå
I juni vil det bli åpnet en 9-hulls frisbeegolfbane i 
området sør for Veksthuset. Frisbeegolf er en av de 
raskest voksende sportene i Norge og er et godt 
alternativ til å få litt mosjon i hverdagen, så dette 
er et tilbud vi håper kommer til å benyttes av Flåvæ-
ringer i alle aldre, hytte-Flåværinger og turister på 
besøk. Hvis du er nysgjerrig på hva frisbeegolf er for 
noe så ta en titt på www.discgolfpark.no.

Banen blir gratis å bruke og bilde viser ca. hvordan 
den vil se ut. 

Stoppested Flå
Tidligere i år ble det gjennomført en spørreundersøkelse for innbyggere og fritidsboligeiere i Flå 
og en intervjurunde med 15 personer. Resultatene fra denne er nå klare og undersøkelsen gir 
et godt grunnlag for hva vi bør satse på videre og vi jobber nå med å få til et opplegg for bedre 
markedsføring av kjøpesenteret og tilbud i sentrum, både for innbyggere, fritidsboligeiere og 
turister. Resultatene ble presentert for styret i Flå Vekst 19.mai og vil bli presentert for butikkene 
på Kjøpesenteret snarlig. Takk til alle som besvarte undersøkelsen. 

Boligprosjekt Tunellen II
Det jobbes med et spennende boligprosjekt 
for unge boligsøkere på Tunellen II. I før-
ste omgang vil det legges ut 7 enheter på 
ca.70m2. Prosjektet er et samarbeid mellom 
hus- og hytteleverandøren Nyte AS, Spare-
bank1 Hallingdal Valdres, Fjellmegleren, Flå 
Vekst og Flå kommune. Enhetene vil ha en 
høy miljøprofil til en overkommelig pris slik at 

Flå småjobbsentral
Vi tar på oss mindre jobber som plen-
klipp, snømåking, lettere vask, hage-
arbeid, skifte lyspærer og batteri i 
røyk varsler, handling og mye mer for en 
timepris på kr. 150,-. Dersom en ungdom 
utfører jobben er timesprisen 100,-

Småjobbsentralen er kun beregnet på 
eldre og uføre og oppdraget kan ikke vare 
mer enn 4 timer. 

Trenger du hjelp? Ta kontakt med små-
jobbsentralen på telefon 906 25 022. Tele-
fonen er åpen mandag – onsdag mellom 
10.00 – 14.00.

Kunne du tenke deg å jobbe i småjobb-
sentralen? Vi trenger flere menn, kvin-
ner og ungdommer som kan ta på seg 
enkle småjobber i Flå kommune. Du 
bestemmer selv hva slags type oppdrag 
du ønsker å utføre. Ta kontakt på telefon  
41 60 55 78 dersom du er interessert.

unge innbyggere kan komme inn på boligmar-
kedet. Enhetene bygges i moduler hos TeWo 
i Hurdal og settes sammen på tomten. TeWo 
er et byggsystem basert på isolerte massivtre-
elementer.

Ta kontakt med Joachim Fosse Martinsen hvis 
dere ønsker mer info.
Mobil: +47 95 55 90 29
E-post: Joachim@em1fjellmegleren.no

Illustrasjonsbilde
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Flå Frivilligsentral har fått tildelt 55 000 
fra Gjensidigestiftelsen for å arrangere 
tilsammen 8 aktivitetsdager for ungdom-
mene på Flå i løpet av sommerferien. Se 
hjemmesiden til Flå Frivilligsentral for 
datoer og program: flaa.frivilligsentral.no
Frivilligsentralen har også i år fått tildelt 
50 000 fra BUFDIR for å arrangere blant 

Mer gatelys i Flå
Flå kommune skal i løpet av som-
meren/høsten 2021 sette opp gatelys i 
boligfeltene Tunellen 1, og Volls-jordet. 
I tillegg skal det byttes ut vegbelys-
ning fra krysset Flatsjø/Tunellen, via 
«Tuftekrysset» og ned til Flå bro.

Som del av prosjektet skal det legges med fiber-
kabel i boligfeltene slik at de enkelte husstander 
får mulighet for fibertilkobling. Gatelys i boligfel-
tene er i henhold til tidligere vedtatt gatelysplan. 

GATE OG VEGBELYSNING
Vegbelysning som nå byttes ut, er av den eld-
ste vegbelysningen i Flå kommune. Den er 
av dårlig kvalitet og gir lite lys sammenliknet 
med ny vegbelysning. Vegbelysningen blir av 
samme type som er satt opp langs ny gang- og 
sykkelveg på Flå Østside. I henhold til Trafikk-
sikkerhetsplan for Flå, er det en prioritert opp-
gave å gjøre veger, fortau og gang/sykkelveger 
så trafikksikre som mulig. Denne strekningen 
er av de mest trafikerte i Flå kommune for 
bilister, syklende og gående. Ny vegbelys-
ning blir montert på motsatt side av vegen i 

forhold til dagens plassering (fortaus-siden). 
For både gatebelysning og vegbelysning kom-
mer det moderne led-belysning med innebygget 
automatikk, slik at lysstyrken reduseres til ca. 
halv effekt på natten.
Arbeidene er utlyst som et åpent anbud. Planen 
er å få signert kontrakt med entreprenør i løpet 
av mai. Arbeidene vil sannsynligvis starte opp 
i løpet av juni. Når tegninger for plassering av 
gatelysstolper er klare for boligfeltene, kontaktes 
den enkelte husstand slik at eventuelle mindre 
justeringer for plassering av kan vurderes. 

FIBER
Flå kommune har fått selskapet Bruse til å 
legge fiber-kabel i samme grøft som tilførsel til 
gatelysene. Det betyr at den enkelte husstand 
får muligheten for tilkobling til fiber. Fiberkabel 
avsluttes i et koblingsskap/kum langs vegen, 
med ett punkt pr. husstand. Videre graving og 
legging av fiber inn til bolighus avtales direkte 
med selskapet Bruse.
Plassering av gatelysstolper plasseres derfor på 
den siden av vegen som er nærmest bolighusene. 
Gjelder spesielt for Tunellen 1. Kartene viser tra-
seene for gate/vegbelysning.

Har du spørsmål bes du kontakte Flå kommune 
Teknisk sjef v/Kjell Erik Østdahl.

Flere sommeraktiviteter for ungdom i sommer
annet Sommergøy i uke 32. Sommergøy 
kommer i tillegg til de 8 andre aktivitets-
dagene. Lapp med påmelding og program 
leveres ut til elevene på skolen.

FLÅ UNGDOMSFRIVILLIGSENTRAL  
– NY ANSATT!
Kirsti Bjørkmo Guttelvik er ansatt i 60% 

stilling som aktivitetsleder på Flå Ung-
domsfrivilligsentral, hun er 21 år og har 
nettopp flyttet til Nesbyen. Hun starter 
opp 25. mai og vil blant annet få ansvaret 
for Flå Ungdomsklubb. Hun vil også være 
med å arrangere sommeraktivitetene og 
Sommergøy i uke 32. 
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Ny Gegbelysning i Vollsgutu, Snarvegen og Kolbjørn Buøens veg. 

 

 

 

TRAFO 
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Ny Gatebelysning i Fururabben, 
Sørgardsvegen og deler av Flatsjøvegen. 

Strekninger samlet 818 meter. 

Rød strek på kart viser kabelgrøfter og 
plassering av hvilken side gatelysene 
kommer. 

Trafo 
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Ny Vegbelysning fra Østsiden av Flå bru, 
og frem til avkjøring Flatsjøvegen,  

Lengde 320 meter. 

Rød strek på kart viser kabelgrøft og 
hvilke side av vegen gatelysene 
kommer. 

Ny Gegbelysning i Vollsgutu, Snarvegen og Kolbjørn Buøens veg.

Ny Gatebelysning i Fururabben, Sørgardsvegen og deler av Flat-
sjøvegen. Strekninger samlet 818 meter. Rød strek på kart viser 
kabelgrøfter og plassering av hvilken side gatelysene kommer.

Ny Vegbelysning fra Østsiden av Flå bru, og frem til avkjø-
ring Flatsjøvegen. Lengde 320 meter. Rød strek på kart viser 
kabelgrøft og hvilke side av vegen gatelysene kommer.
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Til tross for en veldig vanskelig vår med Corona, permitteringer og usikkerhet 
ble 2020 et veldig godt for år for Bjørneparken.

Allerede helligdagene i mai så vi konturene av 
at dette kunne bli bra, og i juli var vi utsolgt 
hele 21 av 31 dager. En rekke tiltak og restrik-
sjoner var innført i parken, mens deg kanskje 
viktigst var antallsbegrensningen på 1500 
gjester pluss hotellgjester. Vi er sikre på at 
vi kunne hatt over 3000 besøkende enkelte 
dager dersom vi ikke hadde hatt dette, og 
det hadde ikke vært bra for våre gjester eller 
for oss. Resultatet av dette ble en betydelig 
besøksrekord med over 92 000 besøkende.

Fjorårets nyhet med Amurleoparder var veldig 
populær, og dyrene fant seg raskt til rette og 
trives godt i sitt nye hjem. Det har vært en 
spennende utvikling for Bjørneparken!

Årets nyhet er utstillingen «Dinosauria». 
Denne utstillingen leier vi av Megalodon 

creations, som har håndlaget hver eneste dino-
saur med en kvalitet som overgår alt annet i 
verden. Dyrene er laget etter den aller siste 
kunnskapen om dinosaurer, og de beveger 
seg og lager lyder. Når dette skrives er parken 
åpnet for sesongen, og alt tyder på at dette 
blir en veldig populær utstilling for våre besø-
kende. Utstillingen inneholder 15 dinosaurer i 
totalt 8 utstillinger, og 2 lekedinosaurer som 
barna kan sitte på. I tillegg har vi «pimpet» 
utstillingen ganske betydelig med porter inspi-
rert av Jurassic park, flotte gangveier, musikk, 
teater-røyk og en dinosaurpasser-bil som har 
havarert.

Vi tror det blir nok en god sesong for Bjør-
neparken, og at corona-restriksjonene blir til 
å leve med gjennom sommersesongen 2021  

Dinosauria
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Rovdyrsenteret  
i ny drakt

I en årrekke har Besøkssenter rovdyr Flå bidratt 
med spennende faktabasert rovdyrformidling til den 
norske befolkning, både på det interaktive besøks-
senteret og ved å reise ut til skoler, universiteter og 
høyskoler over hele Sør-Norge, og har etablert seg 
som det klart største rovdyrsenteret i landet! 

I år har utstillingen fått et realt ansiktsløft - og nå kan du 
lære alt som er verdt å vite om store rovdyr i norsk natur i 
nye friske farger og design - og flere nye utstillingselemen-
ter! Vet du hvor mye blåbær en bjørn kan spise? Hvordan 
lever ulvene? Og hvordan forvalter vi disse omdiskuterte 
artene? Alt dette kan du finne ut på rovdyrsenteret som er 
samlokalisert med Bjørneparken! 

Rovdyrsenteret er en egen stiftelse som er autorisert av Miljø-
direktoratet til å formidle om rovdyr under Besøkssenterfanen 
som omfatter en bred familie av senter som nasjonalpark-
senter, villreinenter og våtmarksenter. Senteret drives ikke-
kommersielt og kan by på kostnadsfri undervisningsopplegg 
for skoler, barnehager, universitet og høyskoler, eller grupper. 

Rovdyrsenteret har et tett samarbeid med forsknings- og for-
valtningsmiljøet samt en rekke større interesseorganisasjoner 
som Norsk sau og geit, Norsk friluftsliv og WWF for å nevne 
noen. Dette gjennom et eget fagråd som sikrer at rovdyrsen-
teret byr på balansert informasjon som belyser alle sidene ved 
det å ha store rovdyr i Norge. 

Har du aldri vært på rovdyrsenteret? Da håper vi du tar turen 
for å ta en titt på vår nye drakt! 

Mvh Bjørn 
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Hei alle sammen

Vi har lagt et år bak oss hvor vi har følt oss både hjelpeløse, frustrerte og sulten 
på det sosiale liv. Vi har kanskje blitt flinkere til å sette pris på de nære og gode 
tingene i livet, samtidig som vi også kan ha følt oss ensomme og til tider har 
det også vært ensformede dager. Noen har også hatt det travlere og mer kre-
vende både hjemme og på jobb. 

Uansett hvor vi er i livet så er vi alle like verdi-
fulle. Hver og en av oss betyr noe for noen, og 
ikke minst betyr vi noe for oss selv. Mist aldri 
troen på deg selv, tørr og drømme, og gled deg 

over det som vil komme i stedet for å se deg 
tilbake og være lei deg for det som har vært. 
Og husk: Du er verdifull!

Vi vil derfor dele en historie med dere som 
handler om mennesker og hvor spesielle og ver-
difulle vi er, selv om dere kanskje har hørt den 
før, så er det et viktig budskap og bli påmint.

En velkjent taler startet en av sine seminarer 
med å holde opp en 100 kroner seddel. 
Med 200 tilhørere i salen spurte han: "Hvem vil 
ha denne seddelen?” 

Flere rakk opp hånden, og han fortsatte: ”Jeg vil 
gi denne seddelen til en, men først vil jeg gjøre 
noe med den”. Han krøllet seddelen sammen 
til en kule. 

Så spurte han: ”Er det fremdeles noen som vil 
ha den?” Og flere rakk hånden i været igjen. 

Så tok han seddelen, la den på gulvet og tråk-
ket den ned i det skitne gulvet. Seddelen var 
nå både skrukkete og skitten. "Er det fremde-
les noen som vil ha den?" spurte han, og flere 
hender i salen gikk i været. 

Mine gode venner, sa taleren, i dag har dere 
lært en verdifull lekse. Uansett hva jeg gjør med 
denne seddelen, er det noen som vil ha den. Det 
er fordi dere vet at verdien av den er uforandret 
selv om den er både skitten og skrukkete. 

Mange ganger i våre liv, blir vi "krøllet sammen" 
eller tråkket ned i skitten, på grunn av avgjørel-
ser som blir tatt og omstendigheter som dukker 
opp. Vi føler oss kanskje verdiløse. 

Men, uansett hva som hender, vil du aldri miste 
din verdi! Du er spesiell, glem aldri det! 
La aldri gårsdagens skuffelser overskygge mor-
gendagens drømmer! 
Ønsker dere alle en riktig fin sommer. Lag fine 
dager sammen!

Hilsen MOT teamet i Flå

Bildet til venstre: Unge MOTivatorer hadde MOT økt 
med kommunestyre i april, og g jorde en super innsats. 
De fikk høre om verktøyene i MOT og ikke minst måtte 
kommunestyre lage stjerneark hvor de måtte skrive 
hyggelige ting hverandre. Vi så at alle satte pris på det. 
Og vi er helt sikre på at de følte seg verdifulle. Unge 
MOTivatorer på bilde: Oliver Bråten, Ella Heie, Shahd, 
Albadwi, Erik Hjelmaas Lien, Oliver Kolsrud Bråten.
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FOTBALLSKOLE
TINE fotballskole!  21. – 23. juni på Flå stadion
Alle som spiller fotball i IL Flåværingen har fått 
tilbud om å delta på Tine fotballskole gratis. 
Hovedgruppa i IL Flåværingen dekker kost-
anden på 650,- per deltager for at flest mulig 
blir med etter et år med lite aktivitet. Vi håper 
disse tre dagene vil bidra til mange positive 
opplevelser på Flå stadion.

OVERSIKT  
- HOVEDSTYRE OG UNDERGRUPPER
IL Flåværingen. Her er en oversikt over hvem 
som sitter i styre og i de forskjellige under-
gruppene i IL Flåværingen:

HOVEDSTYRET: 
Leder: Karen Johanne Gulsvik 
Nestleder: Simen Heie
Sekretær: Inger Iren Listøen
Kasserer: Stine Gaptjern
Styremedlem: Geir Olav Østdahl

Varamedlem: Inger Seterstøen
SKIGRUPPA: 
Leder: Anne Mari Sønsteby
Styremedlem: Laura-Liis Reimus
Styremedlem: Malene Holtet
Styremedlem: Torger Kolsrud
Styremedlem: Arne Olav Mæhlum

FOTBALLGRUPPA:
Styremedlem: Stine Gaptjern
Styremedlem: Geir Olav Østdahl
Styremedlem: Øyvind Haldorsen         
Styremedlem: Mette Johansen               
Varamedlem: Ismail Sulaiman

HÅNDBALLGRUPPA:
Styremedlem: Live Rimejordet
Styremedlem: Ida Kristin Holmen
Styremedlem: May Iren Frydenlund
Styremedlem: Laura-Liis Reimus

FRIIDRETTSGRUPPA:
Leder: Ole Kristoffer Grimeli
Styremedlem: Georg Robert Grimeli
Styremedlem: Sille Gandrud
Varamedlem: Simen Heie

URSUS

Nå er det snar sommer der mange 
av dere brukere tar treningsturen 
ute i det fri. Dette er selvsagt fint for 
de som driver med kondisjonsrettet 
trening. 

Ellers er URSUS åpent som vanlig mellom 
05.00-23.00 hver dag hele uken. Vi opprett-
holder medlemsavgiften på kr. 100,- pr. mnd 
eller kr. 1000,-  i året for personer som har 
bostedsadresse Flå. For de som ikke har 
bostedsadresse i Flå, koster det kr. 400,- pr. 
mnd.

Som dere vet skal alle som kommer innom tre-
ningssenteret skrive seg inn. Dette for å lette 
arbeidet med å spore opp personer som har 
blitt smittet med covid-19. Det er også svært 
viktig å rengjøre apparatene etter bruk.

På grunn av nytt faktureringssystem må alle 
skrive seg inn på listen som ligger på bordet 
med navn og e-postadresse. Skriv tydelig. 
Helst blokkbokstaver.

IL Flåværingen

Den siste tiden (fra 01.02.2021) har vi hatt 
et stort problem med medlemmer som ikke 
bruker innesko på treningssenteret. Dette ser 
vi spesielt på tredemøllene og ved benkpress-
benken. 

Jeg gjør oppmerksom på at utesko inne er ikke 
tillatt og vil medføre utestengelse i en periode 
hvis medlemmer ikke respekterer forbudet.
Småsteiner kan ødelegge tredemøllene som 
har en pris på ca. kr.70000-75000,- pr. stk.

Ellers vil URSUS ønske alle gamle og nye med-
lemmer en riktig god sommer.

Mvh Styret i URSUS
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Skyting på Gulsvikskogen skytebane 
sommeren 2021

FLÅ SKYTTERLAG
Trening og jaktprøveskyting på 100m og løpende elg. Torsdager kl 18.00-20.00.

Sommerferie i tidsrommet 1.-29. juli.
Trening på 200 m tirsdager kl 18.00 i juni. 

Regler i forbindelse med covid-19 er oppslått på banen.

FLÅ JFF LERDUEKLUBBEN
Trening jegertrap torsdager kl 18.00.

Ønsker noen å skyte på andre tidspunkt er det bare å ta kontakt med  
Torvald Seterstøen 48252815.

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.

FLÅ VEKSTHUS 
www.hallingdalgravferd.no 

Tlf. 32082300
Terje Nordal og Steinar Aa

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
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Klubbhus og Roppe-Cross 2021  
på Roppemoen Motorsportsenter

I år skjer det store ting på Roppemoen Mot-
orsportsenter. Vi i NMK Nedre Hallingdal har 
tatt første spadetak i prosjektet klubbhus. Vi 
gleder oss til å vise alle sambygdinger vårt nye 
klubbhus, som forhåpentligvis vil ferdigstilles 
før sesongen 2022. Etter mye arbeid med å få 
tegninger, sponsorer og finansiering i boks har 
vi nå startet så smått på grunnarbeidet. Det skal 
legges ned mye dugnadsarbeid fremover, og vi 
ser i mot en travel sommer med alt som skal gjø-
res for å komme skikkelig i gang med prosjektet. 
Uten de flinke entreprenørene, fagarbeiderne, 
kommunen og frivillige ville ikke dette prosjek-
tet latt seg gjennomføre. Vi ønsker å rette en 
stor takk til alle som er med å bidrar til at klub-
ben vår skal få et flunkende nytt klubbhus som 
vi håper alle innbyggerne i Flå skal få nytte av. 

Roppe-Crossen 2021 skulle egentlig blitt 
avholdt den 15. mai. På grunn av covid-19 
valgte vi å utsette løpet til 3. juli, og vi krysser 
fingrene for at smittetallene holder seg nede. 
Vi krysser også fingre for at vi kan åpne opp 
for publikum, og at vi ses til en fartsfylt dag.
Alle årets landsfinaler er blitt utsatt enda et 
år, noe som vil si at veteranlandsfinalen som 
skal avholdes på Roppemoen Motorsportsen-
ter er utsatt til 2022. (Så da er det bare for alle 
veteraner å legge seg i hardtrening og stille til 
start i 2022. 

Ved spørsmål om aktiviteter, treninger og 
medlemskap kan dere sende oss en melding 
på Facebook: «NMK Nedre Hallingdal» eller 
kontakte Eirin på tlf: 98424868.
 
Ha en riktig flott vår og sommer! 

Hilsen alle oss i NMK Nedre Hallingdal

Marianne’s  
musikkskole
 
På senhøsten 2020 sjekket jeg om 
det var interesse for undervisning i 
Flå, og responsen har vært veldig bra, 
både fra barn og voksne. Dessverre har koronaen satt 
en stopper for prosjektet, men jeg håper på bedre 
tider, så jeg vil forsøke å starte opp til høsten så fremt 
restriksjonene tillater det.

Jeg har tenkt å ha en progresjon i oppstarten, så 
jeg setter de yngste nybegynnerne i første rekke 
+ ungdom, deretter voksne nybegynnerne. Tilslutt 
kommer jeg til å henvende meg til de voksne som 
ønsker å videreutvikle seg, så ser vi hva jeg kan 
gjøre for dem.  
Undervisningen vil foregå i bolker på 25 min, og 
legges opp til kursmoduler a’ 13 ganger til 3000,- + 
evnt.lærebok. (Dvs vi starter litt utpå høsten og 
avslutter i begynnelsen av desember. Deretter skal 
det bli mulig å melde seg på en ny kursbolk over 
nyttår.)
For de minste er det et mål å legge det opp mot 
skoleslutt- og SFO-tid utvalgte dager.  
Merk: For viderekommende kan det hende under-
visningen må legges opp på en annen måte med 
undervisningstid og pris, derfor må veien bli til 
mens jeg går.

PS: Dette er et prøve-prosjekt, så ønskes dette som 
et tilbud i Flå, er sjansen nå.

VIKTIG:
De som har et ønske om å melde seg opp til pia-
noundervisning (evnt.el-orgelundervisning, jobber 
med saken) til høsten må sende meg en mail:
mgskinnes@hotmail.com INNEN 1. JULI 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

MMMM=MYE MORO MED MUSIKK 
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Sommer på Høgevarde

Storstilt sykkelsatsing og sommeråpen 
Lavvo. Blant mye annet!

Høgevarde er fantastisk året rundt, og i sommer 
skjer det masse spennende. Vi satser stort på sti-
sykling, og i de kommende årene skal et av Euro-
pas største nettverk av stier for sykling etableres 
i vårt nærområde. I sommer og utover høsten 
ferdigstiller vi over 10 km nye stier som passer 
både for nybegynnere og mer erfarne syklister. 
Allerede nå kan du sykle den 2 km lange flerbruks-
stien Sauvallsvingen. Denne stien går rett forbi 
varmestua på Sauvall, som er et perfekt turmål 
for store og små. Ved Lavvoen finner du stien 
Vardetassen, som er perfekt for nybegynnere og 
de yngre syklistene.

På våre nettsider finner du mer info om stisykkel-
prosjektet, og du kan også finne forslag til stier og 
rundturer på sykkel i området: https://hogevarde.
no/se-og-gjore/sykkel/sti-og-terrengsykling/

VED LAVVOEN: MORO FOR STORE OG SMÅ!
Ved Lavvoen, midt i Fjellparken, finner du pump-
tracken vår, som byr på fartsfylte opplevelser for 
store og små. Her finnes det også et lite klatretårn 
for de minste, samt bord og benker for en pust 
i bakken.

Heisbasert sykling for små syklister: Utvalgte hel-
ger i sommer vil vi også kjøre i gang skibåndet ved 
inngangen til stien Vardetassen, slik at de aller 
minste kan prøve seg på heisbasert stisykling! 
Informasjon om åpningstider finner du i våre 
digitale kanaler.

NYHET- miniramp: I sommer finner du også en 
miniramp ved Lavvoen, for aktiv lek på skateboard 
eller sparkesykkel!  

LAVVOEN: MATTILBUD I TOPPKLASSE! 
I vinter totalrenoverte vi Lavvoen, og oppgraderte 
serveringstilbudet betraktelig. Vi våger påstanden 
om at Lavvoen nå har et mattilbud som er i topp-
klasse av det som finnes i den norske fjellheimen. 
I sommer tilbyr vi en noe enklere meny, men fort-
setter å holde fokus på økologiske og kortreiste 
råvarer av høy klasse. I tillegg finner du vanlige 
kioskvarer samt is og kald drikke.
Lavvoen holder åpent i helgene, samt onsdag-
søndag i hovedferieperioden. Sjekk våre digitale 
kanaler for åpningstider og meny.

NYHET: Stor solterrasse: Utenfor Lavvoen har vi 
bygget en stor og solrik terrasse, med fabelaktig 
utsikt mot Fisketjern og fjellene rundt oss. Dette 

er det perfekte sted å slå seg ned for å nyte et 
glass eller en matbit etter en lang dag på sykkel-
setet eller i fjellstøvlene!   

SYKKELUTLEIE
I samarbeid med friluftsbutikken Revir leier vi ut 
stisykler av høy kvalitet. Hovedfokus er elsykler, 
men vi har også umotoriserte sykler for utleie. 
Booking av sykler skjer via appen Sharefox (lan-
sering primo juni 2021).

FJELLVANDRING
Landskapet på Høgevarde er perfekt for flotte 
vandreturer, her finner du både familievenn-
lige rundturer og utfordrende høyfjellsruter rett 
utenfor døra. På våre nettsider finner du utvalgte 
turforslag, med rutebeskrivelser og kart: https://
hogevarde.no/se-og-gjore/vandring/
DNT-hytta på Høgevarde er et flott turmål for 
mange. Hytta har sommeråpent, og tilbyr vafler, 
kaffe og annet turknask! Sjekk Høgevarde DNT 
på Facebook for åpningstider. 

FISKE
På Høgevarde finnes en rekke flotte fiskevann. 
Prøv deg f.eks i Fisketjern (like ved Lavvoen), 
eller ta turen til Fyrisjø. Vi kan ikke LOVE deg 
fangst, men det er neimen ikke langt unna!  

P.S: Husk å løse fiskekort, dette kan du ordne på 
https://www.inatur.no/

Bading og vannaktivitet: Ved Fyrisjø finner du 
en flott sandstrand. På varme dager er dette det 
perfekte stedet for en dypp i friskt fjellvann. Ved 
Fyrisjø finnes også båter for gratis utlån. 
Ellers anbefaler vi en ekspedisjon langs Gulsvi-
kelva i området øst for Lavvoen. Her finnes en 
rekke utrolig vakre kulper og små fossefall, som 
er perfekte for en eksotisk dukkert!
  
REVIR: AKTIVITETER
Entusiastene bak friluftsbutikken Revir tilbyr i 
sommer en rekke kurs og aktiviteter, som gjør 
deg bedre rustet for gode opplevelser under 
åpen himmel. Følg med i våre digitale kanaler for 
å melde deg på!

26-27. juni  Fluefiskekurs I
03-04. juli  Fluefiskekurs II
03-04. juli  Fluebindekurs
17 juli   El-sykkel testdag
24-25 juli   Kajakkurs Fjellvann
31. juli- 01. aug Spikkekurs
07 august  Ut i naturen med Revir
21. august  Høgevardefestivalen
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Nyheter på Turufjell
Etter en flott skisesong på Turufjell kunne vi endelig dele en stor nyhet. Vi åpner, 
neste sesong, en ny T-Krok og tre nye nedfarter. Alpintilbudet på Turufjell vil da 

bestå av en skålheis, en T-krok og 6 nedfarter med ulik vanskelighetsgrad. 

SYKKELTILBUDET UTVIDES MED FLYT-
STIER, FERDIGHETSPARK OG PUMPTRACK
Vi har også definert 3 flotte turmål med 
utgangspunkt fra Varmestua på Turufjell: 
1.Kristnatten – turen med fantastisk utsikt
2. Slåttemyrrunden – turen for alle
3. Olaseterbekken – en liten oppdagelsesferd
Les mer på våre nettsider: www.turufjell.no
Det gleder oss at Flåværingene benytter seg 
av aktivitetstilbudet på Turufjell. Velkommen 
til en aktiv sommer hos oss! 
 
VARMESTUA DENNE VÅREN
Etter en travel vintersesong med strenge 
smittevernrestreksjoner holder Varmestua 
nå åpent som normalt. Våre åpningstider er 
lørdager fra kl. 12.00-18.00 og søndager fra 
kl. 12.00-16.00.
Vi har laget en hyggelig vårmeny med nye og 
gamle favoritter.

VÅRT NYE TOMTEFELT- SPRENÅSEN
I april fikk vi vårt nye felt Sprenåsen, godkjent. 
Sprenåsen består av 105 enkelttomter og 25 
tuntomter. Salget av enkelttomtene begynner 
i løpet av sommeren, mens tuntomtene hol-
der vi igjen for å utvikle et konsept hvor lite 
fotavtrykk, delingsøkonomi og et bredt aktivi-
tetstilbud til barnefamilien skal være i fokus. 
Vi håper vi kan treffe fremtidens hyttekunder 

med dette konseptet og gleder oss til å pre-
sentere det for hyttemarkedet. 

Vi vil oppfordre alle Flåværinger til å følge oss 
på Facebook og Instagram. Der finner dere 
løpende oppdateringer, nyheter og morsomme 
konkurranser! 

Varm sommerklem fra g jengen på Turufjell 

Kristnatten i f jor sommer.

Eksempel på ferdighetsparken som kommer ved Slåttemyrrunden.
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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: flaakirke@flaa.kommune.no  eller 
martha.gaptjern@flaa.kommune.no

STABSINFO:
Kontaktinfo for avtale med prest: 
Ta kontakt med kirkeverge eller prost 
SVEINUNG HANSEN
Tllf: 97001101

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:
Vikar for en periode er 
ØYVIND RIGGENHOLT, tlf: 97149938

Planting Flå Kirkegård:
ØYVIND RIGGENHOLT, tlf: 97149938

INFO FRA FLÅ KIRKE
Vi kjenner vel alle på at vi lengter etter en «nor-
mal» hverdag. Koronaen har vært tøfft for mange 
i mange forskjellige situasjoner. Vi må ta i et tak 
alle sammen for å være der for hverandre. 

Det har vært en ustabil kirketid, men vi har allikevel fått hatt noen 
gudstjenester, konfirmantarbeidet har gått sin gang, men trosopp-
læringen i mindre grad pga restriksjoner.  Dåp og vielser har vært 
vanskelig å planlegge, da dette fører med seg private selskaper i 
etterkant. Men vi håper at det åpner mer opp for dette nå.

Sjekk for øvrig om du er blant årets 50 års konfirmanter. Det 
blir markering av dette samme dag som det er konfirmant-
presentasjon av nytt kull. Datoen er søndag 26. september. 
Det er tradisjon for at 1-2 fra kullet tar ansvar for å invitere 
til lag i etterkant av kirken. Kirkekontoret er behjelpelig med 
å lage adresseliste.  Liste over årets 50 års konfirmanter er 
listet opp i egen rubrikk. Så hvis noen føler seg kallet for å ta 
ansvar for denne gjengen så si ifra til kirkekontoret.

Per Arne Martinsen har sluttet som kirkegårdsarbeider, og vi 
takker han for innsatsen i de ca 6 årene han har vært ansatt. 
Øyvind Riggenholt er midlertidig tilsatt som vikar, og vil være 
det frem til ny blir ansatt. Den nye kirkegårdsarbeideren blir 
tilsatt i en kombistilling som kirkegårdsarbeider hos oss og 
vaktmester i Flå kommune på til sammen 100 %. Stillingen er 
i skrivende stund utlyst. Personen som blir tilsatt blir i team 
med oss her i kirken, men også være i team med vaktmesterne 
i Flå kommune. Arbeidsgiver blir Flå kommune, og kirken får da 
tjenesteytingsavtale med Flå kommune siden det er kirken som 
har gravplassforvaltningen på vegne av Flå kommune. 

Flå menighetsråd har heller ikke i år hatt mulighet til å avholde 
menighetens årsmøte. De som er interessert, kan ta kontakt 

så kan dere få tilsendt årsmeldinger som er 
vedtatt av Flå kirkelig Fellesråd.

Vi vil nå gå inn i en periode med vikarprester. 
Kjell Bjørka skal nå ha noen måneder fri, men 
kommer tilbake til oss fra og med søndag 29. 
august. Det blir første messe. Han blir her 
frem til vi får fast sokneprest, og vil starte opp 
igjen med nytt konfirmantkull sammen med 
Marianne G. Skinnes fra høsten.

Det vil også i år bli avviklet en del ferier i juli/
august, og kontoret vil kun være delvis betjent. 
Kirken er alltid tilgjengelig på vakttelefon, og 
messer og begravelser blir gjennomført uav-
hengig av ferietid.

ANTALLSBEGRENSNING KIRKEN
Når det er salmesang i kirken må man ha 2 
meters avstand. Ved begravelser, har vi ofte 
forhåndsplassert folk ut ifra lister, men vi har 
også åpne plasser til 1-3 personer ved siden 
av hverandre. Det er fortsatt i skrivende stund 
påbudt med munnbind inn og ut av kirken, 
men disse kan tas av etter at man har satt 
seg. Det skal brukes håndssprit 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. Når det gjelder 
begravelser, så varierer det om det åpent for 
andre enn de som pårørende selv inviterer 
grunnet antallsbegrensning. Som hovedregel 
bør dødsannonser eller begravelsesbyråenes 
minnesider sjekkes for informasjon. 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 
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ET LITE SITAT FRA MOR TERESA
Hvor du enn oppholder deg, spre 
kjærlighet. Spre den først og fremst 
i ditt eget hjem. Gi kjærlighet til 
dine barn, til din hustru eller mann, 
til naboen… La aldri noen komme 
til deg uten at de føler seg bedre og 
lykkeligere når de forlater deg. Vær 
et levende bevis på Guds godhet: 
vis godhet i ansiktsutrykket, godhet 
i smilet og latteren, godhet i en 
varm og hjertelig hilsen.
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med byrået som har ansvar for begravel-
sen eller kirkekontoret. Hvis seremonien 
er lukket og kun for inviterte vil det også 
stå i annonsen.  Vi er som sagt fortsatt i en 
utfordrende tid, så det kan være forskjellig 
fra gang til gang. Det samme gjelder med 
antallet personer. I skrivende stund har vi 
lov til å ha 100 på tilviste plasser, men pga 
kirkestørrelse og 2-meteren, så blir det 50 
deltagere pluss de som er medvirkende. 
I de tilfellene hvor det kommer mange i 
sammen, har vi navnelister tidlig og kan 
planlegge plassering. Så kan vi noen gan-
ger klare flere. 

Ta kontakt om du lurer på noe. Vi hjelper 
gjerne til med påmeldingen når dette er 
en mulighet. Står det ingenting i annonsen 
om påmelding eller at det er lukket, så er 
det bare å komme. 

Vi har også behov for folk som kan tenke 
seg å stille som kirkeverter innimellom. 
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret eller 
menighetsrådsmedlem Jon Roar Stran-
denes som sitter med koordineringen av 
dette.Lurer du på hvordan det er å være 
kirkevert, så les det hyggelige intervjuet 
med Tor Gunnar Sand.

Vil ønske alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Flå kirkekontor
Martha Kristin Gaptjern
Kirkeverge, daglig leder

PRESTENS PENN

«Når du ber,  
gå inn i ditt rom»
Jesus er vår største læremester i bønn. Vi 
har alle bedt til Gud, så vi vet noe om å 
be. Men i bibelen kan vi finne uendelig 
mye innsikt i hvordan det 
er mulig å utvikle bønn 
til en samtale med Gud.  
Bønn er å være nær Gud.  
Du kan være nær Gud 
samme hvor du er. Men 
Jesus har et viktig poeng 
når han sa dette.  

For å øve opp større nær-
het til Gud er det viktig å 
finne et sted der du mest 
mulig uforstyrret kan få 
konsentrere deg.  Det er 
blant annet dette Jesus 
peker på når han som 
innledning til Fader Vår, 
sier: “Men når du ber, 
skal du gå inn i ditt rom 
og lukke din dør og be 
til din Far som er i det 
skjulte. Og din Far, som 
ser i det skjulte, skal 
lønne deg” (Matt 6,6). I 
eldre bibeloversettelser 
står det ikke “ditt rom”, 
men “ditt lønnkammer”.

Noen forteller at de har gode bønnestun-
der mens de kjører bil.  Andre kan berette 
om sine største opplevelser av nærhet 

med Skaperen i skaperverket - ute i den 
frie natur.  Alt dette er godt. Men ta også 
Jesus på ordet når han sier: “Gå inn i ditt 

rom og lukk din dør”.

For å gå nye skritt inn i 
nærhet med Gud  -  nye 
skritt innover i ditt hellige 
rom  -  da er det viktig å 
finne et sted og en tid du 
kan være uforstyrret. Når 
vi ber blir vi så lett distra-
hert av forskjellige tanker. 
Derfor er det godt å ha 
et fast sted der du klarer 
å samle deg om tankene 
som berører deg mest. 

“Se, jeg står for døren og 
banker. Om noen hører 
min røst og åpner døren, 
vil jeg gå inn til ham og 
holde måltid, jeg med 
ham og han med meg” 
(Joh. Åp, 3,20).  Bønn er å 
åpne seg - ofte med gan-
ske få ord. Gjerne mer 
å være vendt mot, lytte, 
enn å komme med våre 
egne ord.

Kjell Bjørka
Sokneprest i Flå
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50 års konfirmanter 
i Flå kirke – søndag 26. september 2021

KONFIRMERT 25. APRIL 1971
Amund Lien
Gunnar Sørlie
Henrik Ove Pedersen
Håvard Arne Berge
Kjell Kristian Støen
Kjell Tollefsen
Knut Hilde
Svein Johnsrud
Terje Østdahl

Trond Gunnar Roa
Rolf Magne Bråten
Anne Lise Svingen
Astrid Kristine Trøstheim
Bjørg Enger
Gerd Stillingen
Gina Borghild Løken (Hegglid)
Gjertrud Trommald
Berit Løken

Velkommen til dere alle!  Er det noen som 
har lyst til å ta på seg ansvaret for å invitere 
alle sammen både til kirken og til et sosialt 
lag etterpå, så ta kontakt. Vi får håpe koro-
nasituasjonen har endret seg, slik at det er 
mulig og møtes etterpå.

Vi minnes også de som har gått bort:
Henry Finstad
Steinar Steinarsson
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Hva innebærer det  
å stille som kirkevert?
I disse Koronatider blir de som kommer til 
kirken møtt av en kirkevert; noen ganger av 
flere – mange kjenner nok til kirkevertene fra 
før coronaens tid, men oppgavene er blitt litt 
annerledes. Oppgavene til en kirkevert er å ta 
imot dem som kommer på en vennlig måte  
og forklare hvilke regler som må følges som  
en følge av myndighetenes bestemmelser. 

Som regel dreier det seg om å holde 
avstand (hvor setter man seg i forhold til 
andre), håndhygiene («sprite sin hender») 
og eventuelt bruk av munnbind. Ikke minst 
er det nødvendig å skrive ned alles navn 
og telefonnummer.

Kirkeverten er ikke en person oppnevnt 
innenfor det geistlige hierarki, men en 
frivillig – en helt vanlig person blant Flø-
væringer. 

Tor Gunnar Sand kan fortelle at det er en 
hyggelig oppgave! Han fremhever nettopp 
det trivelige ved innsatsen. Han sier at for 
ham har det en ekstra verdi å treffe byg-
defolk og «bli kjent på ny» - Tor Gunnar 
er nylig kommet tilbake som innbygger 
i Sørbygda. Han sier: «Selv om jeg nok 
drar kjensel på de fleste, må jeg nok ofte 
spørre om navnet for å være sikker!» Han 
påstår at han nå har kjøkkenveggene sine 
fulle av gule huskelapper med navn på 
sambygdinger – vi kan vel ta det med en 
klype salt, kanskje.

Tor Gunnar legger til at det dessuten er 
hyggelige folk som har sitt arbeid i kirken. 

Han skynder seg å legge til at han ikke har 
noen ambisjoner selv om å gå gradene til 
prest eller organist, men han vurderer å ta 
plass på høyre side av inngangen i stedet 
for venstre, hvor han pleier å stille seg nå. 
Hans mest relevante, tidligere arbeidser-
faring til rollen som kirkevert regner han 
som den gang han stilte som juletre på 
søndagsskolen i Hønefoss for rundt tredve 
år siden.

Endelig forteller han at han ble imponert 
over konfirmantenes opptreden. Han til-
legger det delvis deres egen karakter og 
innsikt, samtidig som han sier de nok har 
fått fin opplæring.

Tor Gunnar sier at det er ingen grunn til 
å grue seg ved tanken på å ta på seg kir-
kevertrollen!

Er det noen som har lyst til å være kirkevert 
kanskje? Ta gjerne kontakt.

For Flå Menighetsråd
Jon Roar Strandenes

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

• FILMKVELDER OG BETWEEN
Vi har fått noen timer med filmfremvisning i 
vårhalvåret. Ikke så mange som planlagt pga. 
restriksjoner, men når vi har møttes, har vi 
hatt det veldig fint. Spesielt blant de minste 
har dette vært populært med nærmere 100 
% oppmøte.

• TRILLETREFF
Det kommer nye verdensborgere til Flå 
(hurra!), så fra mai har vi arrangert trilletreff. 
En time hvor vi triller og prater om livet med 
barn og livet generelt. De som venter barn 
og har mulighet, kan også bli med på disse 
turene. Det er kjekt at denne gruppa har 
samhold fra første stund.

• DÅPSSKOLE
I mars hadde årets 6-åringer dåpsskole. Vi 
hadde rundtur i kirka, lærte om dåp, prøvde 
nattverd (oblater falt i god smak;-)), og vi 
hadde bamsedåp. Påfølgende søndag var 
det gudstjeneste der de som kom fikk gaver 
og diplom.

Trosopplæring  
og konfirmanter

Kirkevert Tor Gunnar Sand
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• GÅRDSBESØK
Det er ikke ordentlig 
vår før førsteklas-
singene har fått vært 
på «Førsteklasses 
gårdsbesøk» hos 
Laila Sævre. Tusen 
takk til Laila som 
alltid tar imot oss 
med et smil og viser 
hvilken omsorg hun 
har for dyra sine.

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

Lik oss på Facebook  
«Trosopplæringen i Flå»  

for å alltid være oppdatert.

SPØRSMÅL RUNDT  
TROSOPPLÆRING?

Kontakt Marianne  
Gandrud Skinnes, 91796377, 
marianne.gandrud.skinnes@

flaa.kommune.no

• TÅRNAGENT
I skrivende stund jobbes det med hvordan vi 
kan gjennomføre årets Tårnagent siden dette 
er et stort tiltak som egentlig strekker seg 
over to kohorter, så de som kan bli med på 
dette vil få invitasjon etter hvert. Skulle vi ikke 
kunne invitere alle, vil uansett de som ikke får 
invitasjon i år, bli invitert neste år. Vi satser 
på å få gjennomført før skoleslutt i juni i en 
eller annen form.

• KONFIRMANTER
Konfirmasjonen i mai ble utsatt til september, 
men siden konfirmantene er en liten kohort, 
har vi fått gjennomført den undervisningen 
og aktivitetene som skulle gjøres før konfir-
masjonen. Så til høsten møtes vi igjen for å 
ha noen timer sammen, øve til konfirmasjo-
nen og bli fotograferte + konfirmasjon.

PLANER MOT HØSTEN:
•  Vi håper vi kan ha Between slik det var før 

med spill og Nintendo

• Fint vær til høsten vil skape flere trilletreff

•  I august er det Førsteklasses skolestart-
gudstjeneste for årets førsteklassinger

•  Utover høsten blir det 4-årssamling, 4-års-
bok og høsttakkefest

•  Alt med forbehold pga. utviklingen av 
korona-situasjonen, men vi håper på en 
sommer med mye vaksinering og nedgang 
i smitte.

KONFIRMANTER FLÅ KIRKE 
11. SEPTEMBER:

Leah Sofie Breivik Aschim
Oliver Bråten
Bjørn Kjetil Buøen
Nathalie Adriana  
Haugen Edvardsen
Tuva Rimejordet Ekeren
Trude Gaptjern Endrerud
Sigrid Margrethe  
Gandrud Stillingen
Ella Heie
Jonas Hellerud
Terje Gustavsen Hilde
Petter Pai Plassen
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Info om  
konfirmasjon  
i Flå 2021-2022

Undervisningen består av:

UNDERVISNINGSTIMER  
Disse holdes rett etter skoletid, utvalgte 
onsdager hovedsakelig på Veksthuset. 
Egen oversikt med datoer og klokkeslett 
(med forbehold) blir delt ut. 
(Undervisning og opplegg i helger er obli-
gatorisk, og tilstedeværelsen må være på 
minimum 80 %)

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

Gudstjenestene er: 
*   Presentasjonsgudstjeneste  

26. september
* Lysmesse søndag 28. november
*   Gudstjeneste i forbindelse med weekend 

(kommer an på opplegget denne helga)
*  Samtalegudstjeneste (som regel helga 

før konfirmasjonen)
* Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 7. mai
* To gudstjenester som de velger selv
* To ministrant-tjenester 

MINISTRANT                                                                    
Konfirmantene er såkalt ministrant på to 
gudstjenester i løpet av året, en før jul og 
en etter. Ved denne gudstjenesten hjelper 
konfirmanten til med gjennomføringen av 
gudstjenesten. 

Oppgavene kan være tekstlesning, bistand 
ved dåp, lystenning, samle inn kollekten, 
m.m. 

HELMAX
En helaften for ungdom i hele Hallingdal 
på Gol Bedehus med taco, kake og is, lek, 
underholdning og diverse aktiviteter. 
Helmax er som regel en lørdag i oktober.

WEEKEND
Weekend for konfirmantene er som regel 
en kombinasjon av slalom/snowboard/
langrenn og undervisning. Mye undervis-
ning foregår denne helgen (dato ikke satt, 
men antakelig i februar)

KONFIRMANTFESTIVAL
Konfirmantene deltar sammen med de 
andre konfirmantene i Hallingdal på festi-
val, ofte en lørdag i begynnelsen av mars. 
Her møtes årets konfirmanter til inneban-
dyturnering, sosialt samvær, gudstjeneste, 
og solidaritetstivoli. 

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Konfirmantene med foresatte deltar i Kir-
kens nødhjelps fasteaksjon og samler inn 
penger ved dør til dør aksjon uka før påske. 
Denne dagen blir mest sannsynlig tirsdag 
5. april (Landsomfattende) 

TEAMER I KONFIRMANTTIDEN                        
• Vennskap og relasjoner
• Gud, Jesus og Den hellige ånd                             
• Solidaritet og nestekjærlighet
• Sorg og glede, godt og vondt

• Kjærlighet, seksualitet og samliv
• Bibel og bønn
• Gudstjeneste og nattverd
• Selvbilde og menneskesyn
• Miljø og rettferdighet

REGISTRERING:
Viktig:
1.   Gå inn på www.flaakirke.no 

(«Påmelding til konfirmasjon 
2021/2022») og registrer deg som 
konfirmant.

2.  Bli medlem av Facebook-siden 
vår: (Lukket gruppe kun for kon-
firmanter og foresatte). Søk opp 
«Konfirmanter Flå 2022» og be om 
medlemskap. På denne siden blir 
det utvekslet mye info fra vi starter 
opp og hele konfirmasjonstiden, 
og det er en flott arena å kommu-
nisere med alle på. Medlemskapet 
må godkjennes av administrator, 
og gjelder kun konfirmant og fore-
satte. 
Ps: Viktig at foresatte også er med 
i denne gruppen. Er det noen som 
ikke har Facebook, sendes det ut 
mail til de som har bedt om det.

Konfirmantavgiften er på inntil 1500,-

Det vil bli kalt inn til et møte før opp-
start i september, og skulle noen være 
usikre på om de ønsker å konfirmere 
seg kirkelig, er dette møtet også en fin 
måte å ta et standpunkt til dette på, så 
alle får brev og er velkomne!

Vi gleder oss til å møte dere!

Mvh Kjell Bjørka, fung.sokneprest
Marianne Gandrud Skinnes, konfirmant-
medarbeider, trosopplærer og organist

ORGELSKOLE
Er du under 18 år og nysgjerrig på 
hvordan det er å spille kirkeorgel?
Da kan du søke om plass på vår 
nyoppstartede orgelskole.

Vi har søkt bispedømmet gjen-
nom OVF midler om penger til et 
rekrutterings-prosjekt der 2-3 barn/
ungdommer i Flå kan få innføring og 
opplæring i å spille kirkeorgel, i første 
omgang et prosjekt-år. Søknaden ble 
innvilget +at Flå kirkelige fellesråd 
også støtter tiltaket økonomisk gjen-
nom orgel-fond, så orgel-skolen star-
ter opp til høsten.

I slutten av april la vi ut tilbud om at 
de som var nysgjerrige på dette kunne 
få et gratis «intro-kurs» nå denne 
våren, og to stykker har så langt vært 
på dette.
For de som da ønsker å melde seg 
opp fra høsten av (de som allerede har 
vært på intro-kurs har «forkjøpsrett»), 
vil det koste 1000,- pr. semester (a'13 
undervisningstimer) Resten dekkes av 
OVF-midler og fellesrådet.
Målet er å lære å spille til salmesang, 
noe liturgi og noen kjente stykker, og 
gjennom dette kunne bidra aktivt i 
gudstjenestelivet.

I første omgang vil de med tangent- 
og notekunnskaper bli prioritert.

Send mail til:
flaakirke@flaa.kommune.no  hvis du 
vet om noen som kunne tenke seg 
dette.
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Gudstjenester i Flå 2021

Søndag 13. juni 
Kl. 11:00 Flå kirke
Offer:  Familievernkontoret, Hallingdal
Prest:  Arne Jensen

Søndag 27. juni    
Kl. 11:00 Flå kirke
Offer:  Blåkors

Søndag 11. juli 
Kl. 18:00 Flå kirke     
Offer:  Menighetsarbeidet i Flå
Prest:  Camilla Osnes
  
Søndag 1. august 
Kl. 19:00 Flå kirke 
Offer:  Modum Bad
Prest:  Hans Olav Gilje

Søndag 15. august 
Kl. 11:00  Flå kirke. Gudstjeneste med 

 folkemusikkliturgi. Medvirkende 
er musikere fra Hallingdal.

Offer:  Familievernkontoret, Hallingdal
Prest:  Arne Jensen

Kjell Bjørka tilbake og er prest videre

Søndag 29. august  
(1. klasse gudstjeneste trosopplæring)
Kl. 11:00 Flå kirke 
Offer:  Trosopplæringen i Flå
  
Lørdag 11. september
KONFIRMASJON
Kl. 11:00 Flå kirke
Offer:  Konfirmantarbeidet i Flå                                                                                             

Søndag 26. september, Konfirmantpre-
sentasjon og 50 års konfirmanter
Kl. 11:00   Flå kirke 
Offer:  Menighetens misjonsprosjekt

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

Dåp:
Dawood Rezaei

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

Døde:
Februar:
Truls Buøen

April:
Astrid Synnøve Auve Reiersgård
Pirjo Riikonen

Mai:
Marie Moen

Våre tanker går til dere alle pårørende! 

NÅ KOMMER ENDELIG KONSERTEN

«DUFTEN AV KJÆRLIGHET» 
FLÅ KIRKE ONSDAG 30. JUNI KL 19.00
BILLETTPRIS ER NÅ KR 200

Duften av kjærlighet er navnet på prosjektet 
som artistene Frøydis Grorud (saksofoner 
og fløyter) og Trude Kristin Klæboe (sang og 
piano) står bak. De er to utøvere som utfyl-
ler hverandre perfekt i musikalsk harmoni. 
De spiller og improviserer seg - bokstavelig 
talt - gjennom de vakreste sangene du kan 
tenke deg, både med og uten vokal.
De kom også ut med albumet «Duften av 
Kjærlighet høsten 2020. På albumet  har de 
plukket ut både vakker instrumental film-
musikk, lavmælte viser, storslåtte salmer 
og livsnær popmusikk; Noen i ny drakt, og 
atter andre med kjent melodi, men med ny 
norsk oversettelse. Musikken tar deg med inn 
i et melodiøst, akustisk og lekent musikalsk 
landskap.

Grorud/Klæboes duo rommer et hav av vari-
ert og vakker musikk i mange sjangre, og i et 
intuitivt og tilstedeværende samspill fortolker 

de kjente og kjære klassikere på sin særegne, 
dynamiske og lekne måte. 
I 2015 gav de ut suksess-albumet «Duften av 
liv» og nå kommer endelig det lenge etter-
spurte oppfølgings-albumet.

Sammen har de gjort seg bemerket ikke bare 
i lukkede arrangementer, bryllup og begra-
velser, de har også lyst opp større musikk-
festivaler og eventer med sitt musikalske 
og personlige nærvær. Duoen har spilt flere 
konserter sammen med Trygve Skaug og har 
samarbeid med både Christian Ingebrigtsen 
og Tore Petterson. 

Info vedr. billettsalg finner du på www.duften.
no. Der kan du også lese mer om prosjektet. 
Og du kan også finne det på www.flaakirke.
no Og for dere som ikke er på nett, ta kontakt 
med kirkekontoret på Tlf: 91134327 så skal vi 
hjelpe deg så godt vi kan.

Takk for godt samarbeid!
Fra år 2001 har jeg hatt mange lange perioder som prest 
i Flå. Gjennom årene har jeg fulgt folk i Flå gjennom 
sorg og glede. For meg har det hele tiden vært godt og 
meningsfullt å være her. Sannheten er at jeg liker meg 
svært godt i Flå. Siden jeg er pensjonist har jeg nå som-
merferie fram til slutten av august. Da kommer jeg tilbake 
som fungerende sokneprest i Flå, og jeg gleder meg.
Jeg ønsker alle i Flå god sommer!

Hilsen Kjell Bjørka Kjell Bjørka i Flå Kirke 17. mai
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

BESTILL BILLETTER PÅ BJØRNEPARKEN.NO

NYHET I BJØRNEPARKEN!

«EN UBETINGET SUKSESS» 
Tom Tits

«DE BEVEGER SEG OG LAGER LYDER 
– NÆRMERE EKTE KOMMER DU IKKE!» 


