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Budsjett
Høsten er alltid spennende i 
forhold til hva som bevilges 
i statsbudsjettet. I forslag til 
statsbudsjett for 2023 fikk Flå 
kommune en høyere vekst i frie 
inntekter enn anslått pris og 
lønnsvekst, noe som er et godt 
utgangspunkt. En økning i folke-
tallet har bidratt til mer inntek-
ter, men vil også medføre flere 
kostnader. Folketallsøkning er 
et mål i våre overord-
nede planer og anses 
uansett som positivt. 
Administrasjonens 
forslag til budsjett og 
handlingsprogram er 
lagt frem til politisk 
behandling. Av større 
investeringsprosjekter 
er ny Roppe Bru og oppussing av barneskolen. 
Ellers er driften styrket noe i forhold til flere 
barn i barnehagen, ledelse av skole og barne-
hage, og helse er tilført en økt ramme i forhold 
til nye behov. Det er lagt inn egenfinansiering 
av to frivillighetssentraler og frivilligsentral for 
ungdom. Budsjettet vedtas av kommunestyret 
15. desember.

Strømpriser og kraftinntekter er 
mye omtalt i lokalmedia og riksme-
dia. Kraftkommuner har også vært 
mye omtalt. Flå kommune har kraft-
rettigheter på 20 GWh som følge 
av utbyggingen av Hallingdalsvass-
draget. Mengden av kraft gjør oss 
ikke til en rik kraftkommune, men 
det er et lite bidrag inn i et bud-
sjett som gjør at vi kan levere gode 

tjenester. Kraften til eget forbruk, 
utgjør ca. 2 GWh, og 
resterende er solgt i en 
langsiktig forvaltning. 
Det at kraften selges på 
forskudd gjør at vi ikke 
oppnår de aller høyeste 
prisene, men det skal 
også forhindre at vi 
må selge til de laveste 

prisene. Målet har vært å få en stabil inntekt 
som gjør at vi ikke må justere tjenestenivået 
etter kraftprisene.

Med ønske om en riktig god jul

Odd Egil Stavn
Kommunedirektør

Hei alle sammen!
Gleder meg til vinterbelysningen skal pynte  
 sentrum igjen. Det ble veldig fint i 
fjor og det lyser opp en ellers mørk 
periode før jul. Julegrantenning og 
Lucia har vært på besøk, så det er 
sikre tegn på at det går mot jul.

Det går godt i Flå, tross mye uro 
med stigende renter, økte strøm-
utgifter og innsparinger fra staten.
Det betyr ikke at vi svømmer i pen-
ger, men budsjettet går i balanse 
og  alle tjenester blir levert. Det er 
mye på grunn av en god administra-
sjon med ansatte som er sitt ansvar 
bevisst, og gjør en uunnværlig jobb 
for oss som bor og lever her i Flå. Vi er heldige 
som har god tilgang på fagpersoner, noe resten av 
dalen sliter med. En stor takk til dere alle!

Innbyggertallet har økt med 3 %, aktivitets nivået 
stiger, og det jobbes godt med bo- og bli lyst pro-
sjektet hvor inkludering av tilflyttere har stor plass. 
Det blir snart en samling hvor tilflyttere blir invitert 
til et fellesmøte med kommunen og lag/forenin-
ger. Endelig har vi fått gjennomført vår egen lokale 
yrkesmesse for ungdommen i Flå, et arrangement 
som har ligget som har ligget på vent et par år på 
grunn av pandemien.

I skrivende stund er det nytt budsjett med 
handlingsprogram for de neste 3 år det jobbes 
med politisk. Store investeringer med ny bru og 
oppussing av barneskolen må prioriteres, samt 
vedlikehold av kirken. Det er noe vi vil merke på 
økonomien de neste årene. Spesielt Roppe-brua 
er kostbar på mange måter, vi må ta gode valg for 
å komme oss vel igjennom dette. Og det får vi til!

Hva er våre ønsker og ambisjoner for Flå-sam-
funnet mot 2034? Vil Flå fortsatt være et godt 
sted å bo og leve? Hvordan blir framtiden vår? 
Hvordan skal vi håndtere og utnytte mulighetene 
best mulig? 

I desember skal kommunens sam-
funnsplan vedtas. Denne planen er 
kommunens viktigste overordnede 
plan. Her ligger vår strategi for å 
møte fremtidens utfordringer. Vi 
skal håndtere samfunnsutfordrin-
gene vi møter, men også utvikle 
hele kommunen på lang sikt til det 
beste for og sammen med innbyg-
gerne våre.

Flå skal være en attraktiv og fram-
overlent kommune med et stort engasjement. Det 
er viktig å legge til rette for en variert og bære-
kraftig næringsutvikling, og at flere blir inkludert 
i samfunnsliv og arbeidsliv. Det er videre en stor 
samstemmighet om å få til en mer bærekraftig 
utvikling, både miljømessig, sosialt og økono-
misk. Dette viser vi ved å følge opp FNs bære-
kraftsmål lokalt.

Innbyggerdialog er og skal være grunnleggende 
i utviklingen av kommunen. For å lykkes med 
satsingene er vi avhengige av god og bred dialog 
med innbyggere, frivillige og andre aktører som 
jobber med å utvikle regionen og kommunen vår. 
Takk for alle gode innspill som vi fikk fra små og 
store innbyggere, næringslivet, hytte-Fløværinger 
og andre. Dette har vært en god prosess med mye 
lytting fra oss til alle dere som vil være med på å 
videreutvikle den flotte kommunen vår.

Jeg ønsker at våre visjoner, mål og verdier skal 
øke optimismen, stoltheten, inkludering og tro 
på fremtiden i Flå. Jobber vi sammen får vi det 
utrolige til å skje her i Flå. Det har vi vist før.

FLÅ – FØRST I HALLINGDAL

Med ønske om en riktig god jul og godt nytt år!
Beste hilsen, Merete Gandrud, Ordfører

ODD-EGIL STAVN
Kommunedirektør

MERETE H. GANDRUD
Ordfører
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Bo- og blilyst i Flå
I vår startet Flå kommune opp prosjektet Bo- og blilyst. Dette er 
et prosjekt som skal følge opp den nye kommuneplanen vår, der 
vi har mål om det gode livet, et blomstrende næringsliv og vi 
skal være en framoverlent kommune med et stort engasjement. 
Under dette ligger det også at vi ønsker oss flere Flåværinger.

Prosjektgruppa er en fin gjeng av som brenner for økt bo- og 
blilyst, og vi er heldige å ha med både ansatte i kommunen 
og andre som er opptatt av temaet. I tillegg til prosjektgruppa 
har vi planer om å involvere ulike grupper som er naturlige å 
ta med når vi skal jobbe med bolyst i kommunen vår.

Bolyst er et stort tema som kan omfatte veldig mye forskjellig. 
Etter de første møtene i prosjektet har vi snakket mye om triv-
sel og inkludering, jobbmuligheter, boligmarked, frivillighet og 
ildsjeler, møteplasser, markedsføring av Flå, støtteordninger 
og mye mer. Vi er enige om at bolyst er sammensatt, men at 
noe av det viktigste må være trivsel. 

Prosjektet håper å få i gang flere tiltak for å bidra til økt bo- og 
blilyst i Flå. Eksempler på dette kan være velkomstmiddag 
for innflyttere, informasjon om hva som skjer her, innspill til 
boligpolitikk, utvikle «Flå-pakken» som gjør det mer attraktivt 
å bosette seg her, osv. Det vil etter hvert komme informasjon 
om bolyst-prosjektet på kommunens hjemmeside.

Til slutt vil jeg bare minne om at vi alle kan gjøre en forskjell 
når det kommer til bo- og blilyst. Sammen skaper vi trivsel og 
nettverk, og jeg håper mange blir med når det skjer noe i Flå – 
sosiale møteplasser og arrangementer er best når mange deltar. 

Sigrid Grimeli
Prosjektleder bo- og blilyst

Flå husflidslags Lefsekurs

Lørdag 5.november arrangerte Flå husflidslag 
lefsekurs på skolekjøkkenet.10 deltakere, noen 
erfarne, noen nybegynnere, bakte lefsekling 
under dyktig ledelse av Tone Gunnarsdatter  
Bråten.Det ble en riktig trivelig dag!  Det ble bakt 
minst 120 leiver!  Deigen som Tone lærte oss å 
lage, var så bra at alle greide å bake og steike og 
smøre lefsekling som de kan være stolte av. I til-
legg ble det bakt lomper.

Så fornøyde bakere skal det leites lenge etter!
Siterer ordfører Merete sitt innlegg på Facebook 
«Det gikk så melet spratt og kjevlene rulla»
Takk til Tone, som var en dyktig og inspirerende 
lærer, takk til Flå skole for lån av lokaler, og tusen 
takk til deltakerne som gikk på med liv og lyst!

Baking er kanskje ikke husflidslagets bord tror 
dere, men vi er opptatt av håndverk og tradisjo-
ner, og når det gjelder baking trengs det absolutt 
nøyaktighet og godt håndlag for å få godt resultat.

Dette ble så vellykket, at vi har hyret Tone til et nytt 
kurs i februar hvis mange nok melder interesse til 
Flå husflidslag flaa.husflidslag@gmail.com eller til 
tlf. 909 37 832(Liv-Hege)

Kurset er garantert anbefalt av alle de ti som deltok 
i november.
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Flåpakka
Dette er et fellesprosjekt mellom 
næringsliv og kommunen i Flå til  
det beste for Fløværinger. Fokuset  
er trivsel, møteplasser og folkehelse.  
Det er tilbud til aktiviteter som skal 
gjøre godt for helsa og være et sted 
hvor man treffer flere Fløværinger  
på tvers av alder og kjønn.

URSUS
Treningssenteret på Flå som ligger i Thonhal-
len. Det koster 1000 kr.i året, eller 100 kr i 
måneden i 10 mnd. Det er noen enkle krav til 
oppførsel, følger du dem blir dette et bra sted 
å være. Denne avtalen får du ved å henvende 
deg til servicekontoret på Veksthuset.

GRATIS TRENING FOR PENSJONISTER 
Hver mandag og onsdag fra 10.30 – 12.00 er 
det gratis for pensjonister å trene på Ursus. 
Trim for eldre der du trener ut fra eget nivå. 

ALPINBAKKENE
Høgevarde og Turufjell gir ut gratis sesongkort 
til alle fra 0-17 år, mens de fra 18 år og oppover 
får halv pris. Du regnes som voksen fra det 
året du fyller 18 (dvs at de som er født i 2004 
regnes som voksne for kommende sesong).

For å bruke dette tilbudet må du være medlem 
i IL Flåværingen og du må ha bostedsadresse 
i Flå kommune. 

NB! Det er ulike tilbud og praksis for hvordan 
man henter ut og kjøper kort på de forskjel-
lige stedene. På Turufjell må man gjøre dette 
digitalt innen 15. desember og tilbudet gjelder 
kun sesongkort, ikke dagskort. Alle sesongkort 
til voksne som ble kjøpt i fjor fungerer også 
kommende sesong. Kort til barn/ungdom 
må bestilles på nytt. Dette gjøres via hjem-
mesiden til Turufjell innen 15. desember. Alle 
medlemmer har fått tilsendt en promokode på 
epost som benyttes ved bestilling av kort. På 
Høgevarde kan man benytte seg av tilbudet 
ved å vise frem medlemskort der man kjøper 
kort. Her gjelder tilbudet både sesongkort og 
dagskort, men de som er der ofte bør hente 
ut eller kjøpe sesongkort. 

Se mer detaljert info om disse tilbudene på 
flaavaeringen.no – her kan du også melde deg 
inn i idrettslaget dersom du ønsker det.

BJØRNEPARKEN
Bjørneparken skal ha en åpen dag for alle inn-
byggere i Flå i løpet av våren.

BOLIGSTØTTE
Det kan søkes inntil 200.000 kr i tilskudd 
pr. bolig, tilskuddet er 5% av bygge kostnad/
kjøpskostnad. Tilskuddet blir gitt til første-
gangs etablerere, til og med det kalenderåret 
søkeren fyller 35 år. I tilfeller hvor et par går 
til anskaffelse av bolig, er det nok at den som 
søker tilskuddet er førstegangsboligetablerer.

Den/De som mottar tilskuddet må bosette seg 
i boligen. Hvis boligen selges eller fraflyttes 
innen 5 år etter dato for mottak av tilskudd, 
må tilskuddet tilbakebetales. 

Energi- og klimatiltaksfond 
Flå kommune har siden 2012 
hatt et energi og klimatiltaksfond. 
Kommunestyret er i ferd med å revi-
dere bestemmelsene og størrelsen på 
tilskuddsbeløpene, men har du allerede 
gjort investeringer i forhold til energiløs-
ninger i bolig eller bedrift, er det bare å 
søke.Nytt reglement blir trolig vedtatt 
på kommunestyremøte i oktober

RETNINGSLINJER FOR ENERGI OG  
KLIMATILTAKSFOND I FLÅ KOMMUNE:

1. FORMÅL

Tilskudd fra Energi og Klimatiltaksfondet skal 
brukes til spesifikke tiltak i bygninger i Flå  
kommune.

2. MÅLGRUPPE – HVEM KAN SØKE

Privatpersoner og næringsdrivende med bolig 
eller næringseiendom i Flå kommune kan søke. 
Det gis ikke tilskudd til fritidseiendom.

3. STØTTEVILKÅR

A. Fyringsanlegg flis/ved/pellets/jordvarme  
 og tilsvarende: 20% av investert beløp  
 – maksimalt kr 10.000,-

B. Pelletsovn: 20% av investert beløp  
 – maksimalt kr.3.000,-

C. Rentbrennende ovn/peis: 20% av investert 
 beløp – maksimalt kr.3.000,-

D. Varmepumper: luft til vann: 20% av  
 investert beløp – maksimalt kr.3.000,-  
 Det gis ikke tilskudd til rene luft til luft  
 varmepumper (som i ENOVA sine  
 retningslinjer for støtte)

Den årlige utbetalingen fra Energi og klimatil-
taksfondet begrenses til det beløp som står på 
fondet. Dersom det kommer inn søknader som 
tilsier større utbetaling enn fondets størrelse, 
etter retningslinjene over, reduseres alle tilskudd 
forholdsmessig.

4. SØKNADSFRIST

Tilskudd gis etterskuddsvis etter at investering 
er foretatt. Søknad må være innkommet til Flå 
kommune innen 1. desember. Kopi av kvitterin-
ger må vedlegges søknaden.
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Kommunalt tilskudd  
til unge boligsøkende
Flå kommune gir tilskudd til ungdom som 
ønsker å kjøpe/bygge bolig i Flå kommune. 

Tilskuddet er 5% av byggekostnad/kjøps-
kostnad maksimalt 200 000 kr pr. bolig.
Tilskuddet blir gitt til førstegangs-
etablerere 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 

Lokaler til utleie i Flå kommune
KOMMUNESTYRESAL OG  
KANTINE FLÅ VEKSTHUS
Kontakt : Servicekontoret 32053600

KLUBBLOKALET THONHALLEN
Kontakt : Servicekontoret 32053600

THONHALLEN 1,2 OG 3 DELER
Kontakt : Servicekontoret 32053600

KULTURSALEN FLÅ SKOLE
Kontakt : Servicekontoret 32053600

MENIGHETSHUSET
Kontakt : Servicekontoret 32053600

GRØNVOLD
Kontakt : Servicekontoret 32053600

MØTEROM 5 STK. VEKSTHUSET
Kontakt : Servicekontoret 32053600

DAGS/UKEUTLEIE KONTOR-HOTELL 
VEKSTHUSET
Kontakt : Servicekontoret 32053600

FOLKEVANG UNGDOMSHUS STAVN
Kontakt : Gry L. Brunes 41315750

THON HOTELL BJØRNEPARKEN -  
KUBEROMMET
Kontakt: Thon hotell Bjørneparken 32053570

FOLKETS HUS GULSVIK
Kontakt : Marte Sundqvist 93497441

JAKT OG FISKESENTERET
Kontakt : Thon hotell Bjørneparken 32053570

FLÅ KIRKE
Kontakt: Flå kirkekontor 91134327

For booking og priser, ring kontakt.

FLÅ SKOLE  
INFORMERER:
5. desember 
SFO julekafe’ kl. 15.30-17.00
13. desember 
Juleavslutning 1. – 7. trinn kl. 18.00
15.desember 
Juleball for ungdomsskolen kl. 18.00
21.desember 
Siste skoledag før jul
3.januar 
Første skoledag etter jul 

Vi ønsker alle elever og foresatte 
en riktig GOD JUL!

Hilsen alle ansatte ved Flå skole

Svømmehallen
Nå nærmer det seg åpning av Svømme-
hallen på kveldstid. Den første kvelden 
det er åpent, blir tirsdag etter høst-
ferien som er den første uka i oktober.

Svømmebassenget i Flå er en inte-
grert del av Flå skole med inngang fra 
skoleplassen på baksiden av bygget. 
Svømmehallen er åpen i tidsrommet 
1. oktober til 1. april. Svømmehallen er 
stengt i skolens ferier.

Åpningstider:
Tirsdager og fredager:  
0-12 år kl 17.45-18.45
13-16 år kl 18.45-19.45
Voksne kl 19.45-20.45

Badstua disponeres av damer tirsdager 
og av menn fredager.

Priser:
Voksne pr gang 40,-
Voksne årskort kr 1.040,-
Voksne halvårskort 520,-
Barn pr gang 30,-
Barn årskort 780,-
Barn halvårskort 390,-

Det er nå mulig å betale med VIPPS

Her kan du låne masse  
fint utstyr til hele familien 

HELT GRATIS. 

Utstyrskroken er åpen hver  
tirsdag fra klokken 14 – 18. 

NB! Vi har også fylt opp  
gratishylla med masse fine  

gratis klær. Her kan du også  
levere pent brukte og rene klær  

dersom du ønsker å gi bort. 
 

Velkommen innom!

EKSPEDISJONSTIDER 
SERVICEKONTOR / 
BIBLIOTEK JULEN 2022:

Tirsdag 27.desember
Stengt
Onsdag 28.desember
Stengt
Torsdag 29.desember
Åpent kl 10.00-14.00
Fredag 30.desember
Åpent kl 10.00-14.00
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INFORMASJON FRA 
LEGEKONTORET
Til dere som bestiller resepter  
via helsenorge.no: Dersom dere  
vil at medisiner skal sendes Flå  
Boots, må det stå på bestillingen. 
Ellers vil bestillingen ikke bli  
sendt til Flå. Takk for hjelpen!

ÅPNINGSTIDER JULEN 2022
Tirsdag 27/12: 09.00-13.30
Onsdag 28/12: 09.00-13.30
Torsdag 29/12: 09.00-13.30
Fredag 30/12: STENGT

UTENOM ÅPNINGSTID RING:  
LEGEVAKT 116 117
AKUTT 113

Psykisk helse barn og unge

Jeg heter Tone Merete Bråten, 39 år og 
er opprinnelig Fløværing. Har jobbet 
som helsesykepleier i øvre delen av 
Hallingdal siste 10-11år. Vender nå hjem 
igjen til Flø sammen med mine barn på  
10 og 4 år. 

Starter opp 1. desember i stillingen psy-
kisk helse barn og unge i kommunen. 
Ser frem til å bli bedre kjent med barn 
og unge, og deres familie og nettverk. 
Ønsker alle en god førjulstid!
Vi snakkes! 

Sterk senior! 
Ny treningsgruppe for eldre  
med oppstart etter jul! 

Flå fysioterapi starter opp en treningsgruppe 
for alle eldre i kommunen som ønsker å øke 
blant annet balanse, styrke og funksjon. 

Gruppen blir tilpasset ditt funksjonsnivå. Det 
spiller ingen rolle om du har trent tidligere 
eller ikke. Vi har fokus på styrke, balanse og 
bevegelse. 

Treningene vil foregå i den gamle gymsalen på 
skolen på torsdager fra kl 10.30-11.15. 
Første trening vil være torsdag 12.01.2023. 
Bli med på Sterk senior da vel!

Ved Spørsmål kan du ringe fysioterapeut Tonje 
på telefon: 94 84 17 74 

Tonje Andersen, 
Fysioterapeut Flå fysioterapi 

 
Vi tar på oss mindre jobber som plenklipp, snømåking, 
lettere vask, vindusvask, hagearbeid, skifte lyspærer 
og batteri i røykvarsler, handling og mye mer for en 
timepris på kr. 200,- 

Småjobbsentralen kan kun benyttes av eldre og uføre 
som ikke klarer å utføre oppgavene selv. Oppdraget 
kan ikke vare mer enn 4 timer og du betaler kontant 
til den som kommer og utfører jobben. 

TRENGER DU HJELP? 
Ta kontakt med små-
jobbsentralen på telefon 
90625022. Telefonen er 
åpen mandag – onsdag 
mellom 10.00 – 14.00.

Flå småjobbsentral
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TILTAKET ER STØTTET AV:

Kontakt:    Man-fre

Små jobbsentralen i Hol Servicetorget Hol kommune 32 09 21 00 Kl. 09.00 - 15.00

Små jobbsentralen i Å l Servicetorget Ål kommune 32 08 50 00 Kl. 09.00 - 15.00

Små jobbsentralen i Gol Tenestetorget Gol kommune 32 02 90 00 Kl. 09.00 - 15.00

Småjobbsentralen Nesbyen Frivilligsentral 450 61 980 Kl. 10.00 - 14.00

Hemsedal Frivilligsentral  476 78 040 Kl. 09.00 - 15.00

Småjobbsentralen Flå  906 25 022 Kl. 10.00 - 14.00 (man-ons)

Melding til alle pensjonister og personer med nedsatt funksjonsevne i Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Hemsedal og Flå:

Vi bytter batteri, kontrollerer og 
eventuelt monterer nye røykvarslere 
GRATIS i desember 2022 og januar 2023.
Oppdragsgiver betaler for røykvarslere og småjobbsentralene kan være behjelpelig med å anskaffe de.

RØYKVARSLERDAGEN 1. DESEMBER 2022
Den eldre delen av befolkningen bor 
i større grad enn før i egne hjem eller 
i omsorgsboliger. Da blir det gjerne 
behov for ekstra hjelp og tiltak i boli-
gen. Statistikk viser også at personer 
over 70 år har fire til fem ganger  
høyere risiko for å omkomme i  
brann enn resten av befolkningen. 

Som en del av et tverrfaglig brannforebyg-
gende samarbeid mellom helsevesenet, det 
lokale el-tilsynet og brannvesenet gjennom-
føres derfor Kjøkkenprat-kampanjen i Hal-
lingdal nå i høst. 

Med noen enkle grep kan du bidra til å redu-
sere brannfaren hos eldre du kjenner. Ta derfor 
den viktige «Kjøkkenpraten» der dere sammen 
snakker om hvilke brannfarer som finnes i 
hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre 
brannsikkerheten. Temaer her kan være: 

• Matlaging og brannsikkerhet på kjøkkenet
• Trygg bruk av elektriske produkter og gode  
 laderutiner av småelektronikk
• Varsling og rømningsveger 
• Gode fyringsvaner i ovner og ildsted
• Slokking av brann
• Levende lys og røyking

Som pårørende er det en rekke brannforebyg-
gende tiltak som en kan hjelpe til med. Dette 
kan være: 

• Sjekk at røykvarslere virker og kan høres i  
 hele huset, også når soveromsdøren er lukket
• Sørge for slukkeutstyr som beboeren  
 klarer å bruke
• Installering av komfyrvakt
• Rengjøre filteret i kjøkkenviften
• Legge til rette for at røyking kan foregå på 
 en trygg måte
• Passe på at gardiner, duker og møbler er i  
 god avstand fra panelovner
• Rydde bort lysmansjetter, brannfarlige  
 dekorasjoner og ustødige lysestaker

Kjell Arne Liahagen fra brannvesenet, Gunn-Bjørg Thoen fra hjemmetjenesten i Ål Kommune og Terje Erik Loftsgard fra Det 
Lokale El-tilsynet (DLE) er alle samarbeidspartnere for å øke brannsikkerheten hos hjemmeboende eldre i Hallingdal. 

FLÅ VEKSTHUS
www.hallingdalgravferd.no 

Tlf. 32082300
Terje Nordal og Steinar Aa

Ta kjøkkenpraten! 
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Kven veit mest?
Spørrekonkurranse for 6. 
klassene i Hallingdal. Den 
blir arrangert av Radio Hal-
lingdal med støtte fra Skue 
Sparebank.

Flå kjempet mot Geilo i 
november og vant! Flåværin-
gene går videre til semifinale 
på nyåret.

BlimE-samling på skolen
BlimE-samling på skolen 11.11. for å fremme 
vennskap og omsorg for hverandre. 

BlimE!» 

«Si hei!
Vær en venn!

Bilde, fra venstre: Ask Grimeli,  
Emil Endrerud, Arktander Haldorsen 
og Linnea Sønsteby
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Nye innbyggere gir nye bedrifter
I sommer flyttet ekteparet Magdalena og 
Krzysztof Mrowinska til Gulsvik, med sønn og 
hund. De er 29 år gamle og Szymon startet i 
Flå barnehage i oktober. De flyttet til Flå fordi 
de forelsket seg i stedet da de var her for 5 år 
siden. De er glade i naturen og føler seg trygge 
og sunne i bygda vår.

Magdalena har startet eget dekorasjonsfirma 
som spesialiserer seg på ballonger, Loona 
Deco Ballongdekor. Hun er lidenskapelig 
opptatt av å feire de gylne øyeblikkene i livet 
og skape gode minner. Alle elsker ballonger 
og det er viktig å merke seg at dette er 100% 
biobaserte, miljøvennlige ballonger. De brytes 
ned like fort om et eikeløv. Det var Magda-
lena som hadde utført ballongdekorasjonene 
i forbindelse med nyåpningen av Europris Flå.

Krzysztof er på sin side opptatt av biler og han 
flytter sitt polske firma til Flå, som driver med 

import av klassiske biler fra USA og Canada. 
Han ser et stort potensial i å utvide firmaet 
lokalt i Norge. I 2023 starter de derfor et felles 
AS for firmaene sine i Norge. Vi ønsker hele 
familien hjertelig velkommen til Flå og lykke 
til med arbeidet!

Yrkesmesse
Onsdag 9.november arrangerte Flå skole og 
Flå Vekst lokal Yrkesmesse for første gang. 
Næringslivet fylte opp Kultursalen med stands 
og elevene fikk høre historier fra lokale hel-
ter som har vendt tilbake til jobb i Flå etter 
endt utdannelse. Alle bedriftene holdt korte 
presentasjoner av seg selv og hvilken kompe-
tanse de har behov for før kvelden gikk over 
i mingling og nettverksbygging. Timene gikk 
fort og stemningen var god, så dette må vi 
trygt kunne kalle en suksess. Så gjenstår det 
å se hvor mange av elevene som møtte sin 
arbeidsgiver for første gang denne kvelden, 
men vi fikk i hvert fall fram det mangfoldet av 
muligheter som Flå kan tilby ungdommen sin. 

Vi satser på å gjøre dette minst annethvert år 
og jobber allerede med hvordan vi kan gjøre 
det enda bedre neste gang. 

Tusen takk til elever, foresatte, ansatte på Flå 
skole og næringslivet i Flå for en flott kveld!
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Europris i nye  
lokaler og Nille 
tilbake i Flå!
18. oktober åpnet Europris i nye lokaler i den 
nye delen av Bjørneparken kjøpesenter. Flyt-
tingen fra gamle Vassfartunet har virkelig vært 
en ansiktsløftning for butikken. Varaordfører 
Steinarsson sto for den offisielle åpningen.
 
Noen dager etter var det Nille sin tur til å åpne 
ny butikk. Nille var et fint innslag på senteret 
helt siden starten, men har nå valgt å etablere 
seg på nytt i Hallingdals største kjøpesenter. Vi 
ønsker begge butikkene lykke til med handelen!

INFOSKJERMER
I høst har vi nå fått opp 4 infoskjermer på ser-
vicetorget, kjøpesenteret og Thonhallen. Og 
før jul satser vi på å få opp noen til. Skjermene 
viser informasjon fra Flå kommune, Flå Vekst 
og evt. lokasjonen de står på. Hvis noen har 
informasjon de ønsker å få vist på skjermene 
(lag, foreninger eller butikker) så er det bare å 
ta kontakt med Flå Vekst. Vi håper skjermene 
vil kunne gi god informasjon til innbyggere, 
hyttefolk og turister, men da er vi avhengig 
av å få inn informasjon fra dere som har noe 
som bør spres.

BEDRIFTSBESØK
I høst fortsetter ordfører, kommunedirektør 
og daglig leder Flå Vekst sine bedriftsbesøk i 
Flå. Fredag 4.november var turen kommet til 
HallingKonsult i deres lokaler i Flå IT-senter. 
Daglig leder Magne Østdahl ga en god presen-
tasjon av firmaet med status og planer fram-
over. HallingKonsult har vært svært dyktige 
på rekruttering av utflytta Flåværinger, faktisk 
hele 26 stk. så langt.

Vi takker for besøket og ønsker lykke til videre
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Bli med på tur 
Turgruppa passer for alle som ønsker å 
gå forskjellige turer (1-2 timer) en gang  
i uken sammen med andre. Turene  
planlegger vi sammen og vi tilpasser  
etter vær og føre.

Dette er 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. 
Oppmøte mandager klokken 10.30 på avtalt sted 
- følg Flå Frivilligsentral på Facebook eller sjekk 
kalenderen på flaa.frivilligsentral.no og bli oppda-
tert hvor ukens tur går. 

Velkommen med på tur!
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Marianne’s musikkskole
Musikkskolen har nå gått bra i 1,5 år, så jeg åpner  
opp for ny påmelding etter nyttår.

Undervisningen foregår (for de under 18 år) ukentlig i bolker på 25 min,  
og legges opp til en kursmodul a’ 10 ganger til 2300,- + evnt. lærebok.
 
PS! Musikkskolen fikk fra Flå spareforening innvilget penger til å finansiere 
deler av elevplassene til de under 18 år, så avgiften vil bli lavere, og midlene 
blir fordelt etter antall påmeldte og kapasitet. 

Undervisningen blir for de unge så langt som mulig lagt opp mot skole-
slutt- og SFO-tid utvalgte dager, hovedsakelig tirsdager (og mulig torsdager-
kommer an på antall påmeldte)

Musikkskolen holder til «back-stage»(rommet bak scenen i kultursalen),  
så det er godt tilpasset å legge undervisningen inn i denne tiden.

Er du over 18 år, ta kontakt for å høre om kapasitet
(Her legges undervisningen opp som 55-minutterskurs a’ 6 ganger til 3000,-+ 
evnt lærebok)

VIKTIG:
De som har et ønske om å melde seg opp til undervisning (bindende påmel-
ding), må sende en mail SNAREST og innen 17. desember til
mgskinnes@hotmail.com

Ta gjerne kontakt ved spørsmål
 
MMMM = MYE MORO MED MUSIKK

Chrisopher Warwick Hillkrik er født i Bærum. Han har 
bodd flere steder etter dette. Etter å ha vært mye på Flå 
i flere år flyttet han hit i 2019.

Christopher begynte å male da han var 50 år. Han maler 
abstrakt og bruker sterke akrylfarger for å framheve lys og 
kontrast. Christopher bruker maling som terapi. 

“Når jeg maler, er jeg i en egen boble. Da tømmes tankene 
for annet innhold, og fokuset er på maleriet. Det er også 
viktig for meg at “maleriene aldri slår tilbake. Jeg bruker 
blyant, lar den gå og styre hva som kommer fram. Så begyn-
ner jeg å sette sammen farger, dette er det jeg er best til.”

Utstilling i biblioteket  
fra 10. oktober 2022

• FLÅ BIBLIOTEK INFORMERER •

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKET!
Vi ønsker at mange vil komme å bruke vårt 
flotte bibliotek.

Finn deg en rolig plass, les i aviser, blader eller 
bøker mens du får en kopp kaffe eller te. Finner 
du noe du vil lese er det bare å låne med hjem. 
Er det bøker vi ikke har i hyllene som dere vil 
lese er vi behjelpelig med å skaffe disse fra 
andre bibliotek. Vi har også stasjonær PC som 
kan benyttes.

Bøker kan innleveres utenom åpningstiden ved 
å legge de i postkassen utenfor Biblioteket/
Veksthuset.

For tiden har vi to flotte utstillinger  
som er vel verdt ett besøk!

ÅPNINGSTIDER:
Mandag 09.00 – 15.00
Tirsdag 09.00 – 17.00
Onsdag 09.00 – 15.00
Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag 09.00 – 15.00

I julen følges servicekontorets åpningstider  
(se side 9).
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Skranglebygd
Skranglebygd er en liten miniatyrverden som jeg begynte på  
desember 2020. Jeg bygde et julehus som utviklet seg til et tun med 
uthus, vedskjul og utedo. Så flyttet det inn en gris og noen høns og 
da var jeg i gang med min egen lille fantasiverden.  

Knirketunet, som det aller første tunet 
heter, står nå utstilt på Flå bibliotek 
sammen med resten av bygda.

Jeg lagde tidlig en Facebookgruppe (Liv 
og røre i Skranglebygd) der jeg postet 
historier og bygninger etter hvert som de 
ble lagd. Det ble veldig godt mottatt og 
det ga masse god inspirasjon til å fort-
sette. I to år har jeg skrevet julekalender, 
og årets er under arbeid.

Gode venner startet en spleis høsten 
2021, slik at jeg kunne kjøpe inn litt utstyr 
og ting jeg trengte for å jobbe videre på 
bygda. De sendte også inn manuset fra 
den første julekalenderen på Facebook 
(Jul på Knirketun, 2020) til et trykkeri. 
Det ble trykt opp i et miniopplag, og for 
meg som alltid har hatt en drøm om å 
skrive bok var det veldig moro. 

Etter hvert fant jeg ut at jeg skulle gi ut 
bok fra Facebook julekalenderen 2021 
(Andenebb og ullsokker). Jeg fikk med 
meg en venninne som jobber med krea-
tiv design på laget. Historiene fra 2020 
og 2021 ble pusset opp og manusene ble 
sendt til trykking i begynnelsen av okto-
ber-22. Der er de enda, men jeg håper og 
tror at jeg skal få de i løpet av november. 
Mange har forhåndsbestilt, men bøkene 
vil også bli mulig å kjøpe på servicekon-
toret/biblioteket på Flå. Der er det også 
mer informasjon. 

Dette var litt av historien bak Skrangle-
bygd. Jeg er veldig takknemlig for å få 
lov å stille den ut på Flå. 

Hjertelig velkommen til bygds!  

Hege Stokka, utflyttet  
fløværing som stadig er på besøk.

skranglebygd@gmail.com 
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Ung MOTivator nyutdannede Elias, Emilie og Viola.

Ung MOTivator samling nyskolerte ungdommer med coacher fra hele Hallingdal, Sigdal, Rollag og Krødsherad.Unge MOTivatorene Emilie, Elias og Viola fremfører manus for 
resten av g jengen.

Skolering og hele g jengen  
på freesbegolf.

MOT for dagen
Det å ha riktig fokus og bruke lommelykt og 
se de positive sidene i livet og med hverandre, 
gjør at vi også påvirker hverandre til å se det 
samme. Vær mer opptatt av å bry deg om enn 
å bry deg med.
Vi trenger alle et smil, et oppmuntring og bli 
satt pris på. Noen blir hele tiden tatt som en 
selvfølge fordi de bare står på og gjør ting helt 
av vane og helt av seg selv. Ser vi alle rundt 
oss? Er vi flinke til å klappe hverandre på skul-
dra? Gir vi oppmuntrende ord? Ler vi med eller 
ler vi av? Alle fortjener et smil li hverdagen. Alle 
trenger en hånd å holde i og alle trenger å ha 
noen gode trygge i livet. Vi kan ikke hjelpe alle. 
Men alle kan hjelpe noen.

Alt dette er viktig når vi møter alle rundt oss 
i lokalsamfunnet, på jobb og der vi daglig er. 
Vi har alle et ansvar for å bygge hverandre opp 
og ikke ned.

Nyt juledagene og resten av 2022, og møt 2023 
med et smil og et positivt sinn

Riktig god jul til dere alle!

HUSK: 
• Ditt fokus bestemmer om  
 du unner og beundrer eller  
 misunner og hater.
• Ditt fokus bestemmer om du  
 tilgir eller om du tenker hevn.
• Ditt fokus bestemmer om du  
 ser flest bråkmakere eller flest  
 levende mennesker.
• Ditt fokus bestemmer om du ser  
 flest udugelige drittsekker eller flest  
 fantastiske mennesker rundt deg.
• Ditt fokus bestemmer om du ser  
 det talentløse i mennesket eller  
 om du ser potensialet i dem

Ung MOTivator skolering
Onsdag og torsdag 26.-27. oktober var det storsamling med ung MOTivatorsamling i 
Flå. Dette var ungdommer fra 9. trinn fra Hallingdal, Rollag, Sigdal og Krødsherad. 
Ordfører Merete ønsket gjengen velkommen.

På samlingen fikk de innføring i hvordan man kan bli en dyktig Ung-MOTivator. De fikk prøve 
seg i forskjellige øvelser, jobbe med caser, presentasjonsteknikk og hvordan være en ansvarlig 
kulturbygger og rollemodell. Elevenes viktigste oppgave er å ha økter i 7.klasse. Hele gjengen 
hadde "eksamen" i dette på torsdag. De var superflinke alle sammen.

Onsdag hadde vi også Freesbegolfspill på banen med freesbesett gitt av Flå vekst. Tusen, tusen 
takk, og ikke minst takk for super service og hyggelig pris for oss på Thon Hotel Bjørneparken.
Vi har troen på at Emilie, Elias og Viola blir supre unge MOTivatorer i Flå med August og Signe 
Marie som ble skolert i fjor. Et fantastisk team i Flå.

Tusen takk til regionleder Jan-André Olsen for stødig gjennomføring av dag 1 og at MOT sentralt 
sørger for at vi har et felles opplegg alle steder. Det ble noen fine dager med en herlig gjeng med 
ungdommer og coacher.
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AKTIVITETER 2023
Strikkekafé  
på Thon hotel Bjørneparken på følgende datoer 
kl. 18.00: 

10. 01, 26.01, 07.02, 23.02, 07.03 og 23.03.
Ta med eget strikketøy og strikkeprosjekter 
man trenger hjelp med. Ha en hyggelig kveld 
sammen med andre som har samme interesse.

Sykvelder  
på Grønvold på følgende datoer kl. 18.00: 

18.01, 15.02, 15.03 Ta med syprosjekter og ha 
en hyggelig sykveld sammen med andre. Har 
du aldri sydd før er du velkommen og vi kan 
gi litt opplæring om det trengs. Følg med på 
hjemmeside da det vil bli satt opp kurs. Vi har 
symaskiner og overlock maskiner til låns disse 
kveldene.

Kniplekvelder  
på Grønvold på følgende datoer kl. 18.00: 

Fast den 1. mandagen i måneden,  
09.01, 06.02 og 06.03. 
Ta med eget utstyr og ha en hyggelig kveld 
sammen med andre som har knipling som 
hobby. Du kan også få opplæring og låne utstyr 
til en kursavgift på kr 300,-.  

SEND OSS GJERNE EN EPOST  
OM DU LURER PÅ NOE: 
 
flaa.husflidslag@gmail.com eller ta kontakt med 
styreleder Jeanette på tlf.: 48 29 12 33. 

Vi legger også ut informasjon på vår 
Facebookside.

Bjørneparken på inspirasjonstur til USA
 
Etter et par svært gode år for Bjørneparken ble det bestemt å reise på en 
inspirasjonstur til USA etter at parken stengte for sesongen. Allerede for 
mange år siden var 100 000 besøkende et mål for parken, og da dette 
besøkstallet ble nådd i 2021 var det klart for avreise høsten 2022.
 
I California finnes de mest kjente og største parkene i verden. Parkens 
ansatte har reist til California og besøkt Los Angeles Zoo, San Diego Zoo, 
San Diego Safari Park og Disneyland på en ukes hektisk reise.
 
Her har vi hentet inspirasjon og videre motivasjon til å gjøre Bjørneparken 
enda bedre fremover. Amerikanerne er utrolig gode til formidling, bevaring, 
estetikk og ikke minst kundeservice og mersalg. Vi gleder oss til å jobbe 
videre med utvikling av Bjørneparken og arbeide for å bli enda flinkere i 
årene fremover! 
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Flå Folkeakademi og  
Flåheimens venner  
inviterer til julekonsert  
med Kari Bergaplass og  
Janne Haug på Flåheimen  
onsdag 14. desember  
klokken 16.30. 

Konserten er gratis og åpen  
for alle. Velkommen.

Julekonsert på Flåheimen

Boka kan kjøpes på servicekontoret i Flå kommune for kr. 300,-.

NY BOK FRA 
BRØDRENE AKERVOLD: 

Setrene i Flå 
i Hallingdal

Julegavetips!
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Temaet for turen var 
«Slaget ved Haglebu» 
som fant sted i  
april 1945. 

Tolv personer deltok på  
turen og fikk en fin innføring 
av Kjell Sævre i det som fant 
sted under trefningen. Vi fikk  
historien porsjonert ut i flere 
bolker, og Kjell kunne svare på 
alle spørsmål med utfyllende  
detaljer underveis. Vi gikk opp 
til en av skytestillingene hvor 
hjemmefrontmennene ventet 
på  nazistene, og vi stoppet 
underveis ved bautaen til 
minne om de falne. 

Kjell skal ha honnør for at 
han kunne gjøre rede for at 
det finnes ulike versjoner av 
det som  fant sted! Når his-
torien skrives og fortelles, 
er det uunngåelig at noen 
ganger bidrar avstand i tid til 
at fakta forvrenges noe, og 
noen ganger er det personlig 
fargede beretninger man må  
forholde seg til. Da er det godt 
å besitte et kritisk sinn! Evnen 
til å vurdere fortiden er noe av  
det vi forsøker å fremelske i 
Historielaget, ved siden av å 
ivareta den historien som har 
ledet  oss frem til hvor vi er i 
dag som samfunn og perso-
ner. Alle som var med på turen 
virket godt fornøyd! 

Vi hadde en dag med sol over høsfarger i fjellet. For mange var 
det velsmakende måltdet på Haglebu Fjellstue prikken over íen. 

 Jon Roar Strandenes for Flå Historielag.

KJell peker og forklarer

Ved minnsesteinen.

Foran hotellet

Pensjonister fra Hemsedal. Nesbyen 
og Flå har vært på en 4 dagers tur 
ti1 Skagen 11-14 september, i regi av 
Geilo Turbusser.

Turen gikk fra Larvik til Hirtshals med Super-
speed 2, og derfra videre med bussen. Vi 
bodde på Skagen hotell som lå i sentralt 
midt i byen med gangavstand til det meste. 
Programmet var variert med både egentid og 
guidet opplegg.

Den første dagen hadde vi formiddagen til fri 
disposisjon. Noen benyttet da anledningen til 
å besøke de berømte skagenmalerne på Ska-
gen museum, mens andre gikk på shopping.
Etter en god lunsj på velkjente Skagen fiske-
restaurant på bryggen, gikk turen til Grenen, 
Danmarks nordligste punkt. Vi kjørte ut på 
sandbankene med «Sandormen», helt ut på 
odden hvor Skagerak og Kattegat møtes.

Neste morgen ble vi guidet gjennom Skagen 
av en dyktig lokal guide. Vi kjørte først ned 
til fiskebryggene, hvor hun fortalte oss hvor 
viktig fiske har vært og er for Skagen, videre 
gikk turen gjennom den gamle bydelen med 

de karakteristiske gule husene. Derfra kjørte vi 
til den gotiske «Den tilsandede kirke».
Guiden tok oss videre med ut på Grenen igjen 
hvor vi fikk mer historie om hvordan odden 
stadig bygges opp av sand. Vi fikk også his-
torien om de spesielle vippefyrene som var 
gamledagers navigasjonssystem.
Lunsjen spiste vi på Skagen Bryghus, som er et 
mikrobryggeri. Ølsmaking for de som ønsket 
det, var også mulig, selv om vi ikke fikk noen 
omvisning denne gang.

Etter en bedre middag på hotellet og en god 
natts søvn måtte vi vinke farvel til sjarmerende 
Skagen og vende nesen hjem. 

Torill Roe  
Martinsen

Flå Pensjonist-
forening

Kirke

 FLÅ HISTORIELAG

Medlemstur til Haglebu Pensjonister fra  
Hallingdal på tur
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Thon Hotel Bjørneparken  
som et samlingspunkt? 
HEI ALLE FLØVÆRINGER! 
Jeg heter Jimmy Peters, jeg jobber på 
Thon Hotel Bjørneparken og er arrange-
mentsansvarlig. Jeg vil gjerne gi alle et 
lite innblikk i hva vi på hotellet tenker å 
gjøre de kommende månedene og hvilke 
planer vi har for fremtiden.

De siste månedene har vi hørt at det ikke 
er nok å gjøre i Flå, og at det ikke finnes 
et naturlig samlingspunkt. Det er her vi 
ønsker å komme inn - vi håper på å kunne 
skape et koselig sted for å kunne drikke 
kaffe, ha det gøy og generell sosialisering. 

Hvordan vi skal oppnå dette er ved å 
arrangere arrangementer. Disse arrange-
mentene spenner fra vår kjente "strikke-
kafé" til spillekvelder, visninger på TV-en 
og mange flere. Vår hovedprioritet for  

disse arrangementene er at alle skal føle 
seg velkommen og at det er muligheter 
for å skape nye relasjoner. Ettersom vi 
ønsker å gjøre dette så tilgjengelig som 
mulig vil de fleste arrangementene ha 
gratis tilgang for alle!

Siden vi ikke ønsker å kaste bort tid, har 
vi i år følgende planlagt:
Vi skal vise alle verdenscupkampene i 
fotball, feire Lucia-dagen og ha vår strikke-
kafé to ganger i måneden.

For neste år har vi allerede mange ideer, 
men vi ønsker også å engasjere alle dere! 
Hvis du har et forslag, ønsker å starte en 
klubb eller har noen idéer, ikke nøl med å 
ta kontakt med meg eller en av mine kol-
legaer. Min mailadresse er jimmy.peters@
olavthon.no.

  HHAALLLLIINNGGPPOORRTTEENN  CCAAFFEE  &&  BBIISSTTRROO  AASS  
ØØNNSSKKEERR  IINNVVIITTEERREE  TTIILL  

JJUULLEEBBOORRDD  1166..1122..22002222  

VVOOKKSSEENN  ::  KKRR..  446600,,--    

BBAARRNN  OOPPPP  TTIILL  1122  ÅÅRR::  ½½  PPRRIISS  

BBAARRNN  UUNNDDEERR  33ÅÅRR::  GGRRAATTIISS  
VVII  HHAARR  ÅÅPPEENN  FFOORR  BBEESSTTIILLLLIINNGGEERR,,  BBIINNDDEENNDDEE  PPÅÅMMEELLDDIINNGG..    

  

  

VVII  SSEERRVVEERREE  II  VVÅÅRREE  LLOOKKAALLEERR::  

JJUULLEEBBUUFFFFEE    

DDEESSSSEERRTT  BBUUFFFFEETT  

OOGG  MMUUSSIIKKKK  TTIILL  MMAATTEENN  

OOMM  DDEERREE  HHAARR  AANNDDRREE  ØØNNSSKKEERR    

SSÅÅ  OORRDDNNEERR  VVII  DDEETT  OOGGSSÅÅ,,    

MMEENN  VVÆÆRR  TTIIDDLLIIGG  UUTTEE      

((VVII  HHAARR  AALLLLEE  RREETTTTIIGGHHEEDDEERR))  
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NYTT FRA TURUFJELL
ALPINT
Denne høsten har vi jobbet med å planere 
eksisterende bakker slik at vi kan preppe ned-
farter også ved mindre snøfall. I tillegg frisker 
vi opp anlegget med flere hopp, parkelementer 
og rails så alle skal få noe å bryne seg på. 
I år har vi planer om å holde alpinkurs på 
Turufjell. Vi anbefaler alle som er interesserte 
å følge godt med på hjemmesiden vår og på 
sosiale medier der vi vil legge ut datoer og 
påmelding. Det er mange som har spurt om 
dette, både de som bor her og de som har 
hytte her og vi gleder oss til å ta imot alle.
I år som i fjor får alle innbyggere som er 
medlem av IL Flåværingen store rabatter på 
heiskort. Alle under 18 år får gratis sesong-
kort og alle over 18 år får halv pris. Ta kontakt 
med oss eller med idrettslaget dersom du har 
spørsmål rundt dette. Tilbudet gjelder frem til 
15. desember.

EIENDOM
Vi er full gang med planlegging av de to første 
leilighetsprosjektene våre. Begge ligger helt inn-
til alpinbakkene og alle får ski inn / ski ut til både 
alpint og langrenn. På hjemmesiden vår finner 
du mer informasjon om prosjektene og vi leg-
ger ut informasjon fortløpende om prosjektene. 

LANGRENN
I år åpner vi flere kilometer med nye lang-
rennsløyper rundt baseområdet. Det blir flere 
rundløyper som snor seg gjennom området 
og kobler eksisterende løyper sammen. Noen 
av traseene er planert og gruset slik at vi kan 
preppe løyper med ganske små mengder snø- 
vi gleder oss til vinter!

SERVERING
Kristin har virkelig fått sving på Turufjell Kafe. 
Her dukker det stadig opp nye ting på menyen 
i tillegg til små og store arrangementer. 
Åpningstidene er også utvidet slik at du nå kan 

spise og kose deg fredag, lørdag og søndag. 
Det er også foretatt en liten ombygging og 
nye møbler er på vei. Vi håper enda flere tar 
seg tur og prøver ut serveringstilbudet vårt. 
Følg Turufjell Kafe på Facebook for siste nytt.

AKTIVITET
Vi inviterer til førjulshygge på fjellet den 10. 
desember. Da blir det juleverksted i Tipien 
med masse moro og kos. Vi håper mange fra 
bygda tar turen opp til oss for et trivelig lite 
avbrekk i førjulsstria. Arrangementet er gratis 
og det er ingen påmelding. 
I julen blir det masse moro på Turufjell. Noe 
av et vi planlegger er vinterverksted, quizkveld, 
utlån av skøyter, utkledningsakekonkurranse, 
fakkeltog og familiequiz. Mer informasjon om 
de ulike aktivitetene og mulighet for påmel-
ding kommer om ikke lenge. 

Husk å følge med på hjemmeside,  
Facebook og Instagram for siste nytt!
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PARKTILBUDET VOKSER
Høgevarde har for sesongen 2022/23 
inngått avtale med gjengen i Mushroom 
Crew rundt byggingen av park og ele-
menter i anlegget. Emil Fossheim som 
leder Mushroom, er anerkjent som en av 
Norges beste parkbyggere, og har både 
nasjonal og internasjonal erfaring fra 
parkbygging.

Planen er at årets park blir bygget i Varde-
lia, med tilleggselementer ved Lavvoen. 
Disclaimer: Som alltid er vi avhengige av 
tilstrekkelige mengder snø for å kunne 
produsere det vi ønsker av parkelemen-
ter. Følg derfor med på værmelding og 
våre kanaler for oppdatert info ang dette 
tilbudet!

Ski/brettutleie – kraftig utvidet tilbud
I bua rett ved siden av Lavvoen finner 
du Høgevardes utleietilbud. Her finner 
du alpinski i flere kvalitetsklasser, snow-
boards, splitboards, toppturutstyr og 
langrennsski. Samt en og annen snow-
skate også.

Med andre ord: Fra denne sesongen av 
har vi et kraftig utvidet utleietilbud. Du 
kan leie skiutstyr på nett.

Snøkanon på Høgevarde
Årets nyhet på Høgevarde er investeringen i mobilt  
snøproduksjonsanlegg. Dette gir oss mulighet for å 

sikre snøen i den nederste traséen i Fjellparken, langs 
Familieheisen. Anlegget gir også bedre sikkerhet for snø på 

kjente problempunkter rundt omkring i anlegget.
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Informasjon fra Flå menighet

INFO FRA FLÅ KIRKE
Nå tennes tusen julelys…… Vi går julen i møte 
med det den bringer av glede og samvær med 
familie og venner og en tid hvor det også skjer 
ekstra ting i kirkerommet. 

I år som tidligere år har vi vår tradisjonelle julekonsert den 4. 
desember. Se egen info om dette bakerst i Fløværingen. I til-
legg er vi så heldige at våre unge sangfugler som til stadighet 
stiller opp i kirken med vakker sang og musikk kommer og har 
en romjulskonsert 27. desember. Vi håper flest mulig har lyst 
til å komme på konsertene. Sang og musikk i kirkerommet er 
en opplevelse i seg selv. God akustikk sammen med en god 
atmosfære. Godt for hjerte, kropp og sjel.

I skrivende stund sendes nye festeavgifter ut samtidig som 
det kommer faktura for årets gravstell. Gravstellavtaler går til 
de sies opp. Er det noen som ønsker å gjøre avtale, så ta kon-
takt i god tid før vårplanting. Gravstellavtalen er vårplanting, 
sommerplanting, høstplanting og vanning og stell underveis. 

Når det gjelder både navna minnelund og alternativ gravplass 
blir dette jobbet videre med i 2023. Beklageligvis er ikke dette 
sluttført enda, da vi fortsatt er i prosess med kulturminne-
avdelingen i fylkeskommunen.

I 2023 er det kirkevalg og vi jobber nå om dagen med stra-
tegiarbeid. Hva ønsker vi at kirken skal være i tillegg til det 
ordinære, hva ønsker vi av tilbud? Hvem kan vi samarbeide 
med for å skape et stort fellesskap for både unge og eldre? 
Kirken ønsker også være en del av et inkluderende samfunn 
som er åpen for alle  og at vi bidrar til møteplasser for både 
kjente, ukjente, nye og gamle Flåværinger. 

Når det gjelder kontortid og tilgjengelighet 
er det bare å ta kontakt eller komme innom. 
Aktiviteten varierer mye fra dag til dag for oss 
som jobber med kirken, så når vi er tilgjengelig 
vil derfor variere deretter, men vi prøver så 
godt vi kan at noen kan treffes onsdager som 
tidligere, men vi er som sagt også tilgjengelig 
andre dager i uka. Ta kontakt og gjør avtale. 
Servicekontoret vil til enhver tid vite hvem som 
er på plass.

Vår nye sokneprest vil gjerne bli kjent med 
byda og folket, så om det bare er for en prat, 
så ta turen innom. Vi har også fått en svært 
aktiv menighetspedagog som legger til rette 
for aktivitet for barn og unge sammen med en 
engasjert og aktiv gjeng ellers som er ansatt 
i kirken i Flå. Alle har deltidsstillinger, ut ifra 
det så er allikevel stor aktivitet som strekker 
seg langt for å gjøre ting, og også tenke nye og 
gode tilbud for alle.  Tilbudet vi har for barn og 
unge handler mye om felleskap og inkludering, 
så alle er velkommen uansett religion. 
Vi vil også takke Flå Spareforening for tilskudd 
gitt til sang og musikkglede for barn. Det er 
nå kjøpt inn ulike musikkinstrumenter, og det 
jobbes med å finne ut hvilken måte og former 

vi skal gjennomføre tilbudet. Det at vi fikk 
muligheten til å investere i ulike instrumenter 
er helt fantastisk. TUSEN TAKK.

Ta vare på hverandre. Husk at sorger blir halv-
parten,  og gleder blir det dobbelte når man 
deler det med andre. Nyt tiden med hverandre, 
nyt øyeblikkene, vær raus med gode tilbake-
meldinger og smil og lev i dag og grip dagen.  
Nyt desember, juledager og julefreden. Ønsker 
dere alle en riktig god jul

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

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:
Sokneprest:
VETLE STYVE SÆBØ
Tlf: 995 93 831
Mail: vetle.styve.saebo@flaa. 
kommune.no

Organist/konfirmantmedarbeider
MARIANNE GANDRUD SKINNES  
Tlf: 917 96 377  
Kontoret: 32 05 36 00/ 
Direkte: 32 05 36 44
Mail: marianne.gandrud.skinnes@flaa.
kommune.no

Renholder
Reidun Marie Reiersgård  
Tlf: 941 61 650 
Mail: reidun.marie.reiersgård@flaa.
kommune.no

Kirkegårdsarbeider
Rino Johansen 
Tlf: 950 82 508  
Mail: rino.chrl.johansen@flaa. 
kommune.no

Trosopplærer/klokker/kirketjener
Lydia Sønsteby  
Tlf: 403 29 621 
Mail: lydia.sonsteby@flaa.kommune.no

Planting Flå Kirkegård:  
Øyvind Riggenholt  
Tlf: 971 49 938

Menighetspedagog Lydia  
og sokneprest Vetle med et  
utvalg av nyinnkjøpte  
musikkinstrumenter.
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PRESTENS PENN

Ein bodskap som ingen vil ha?
For mange er kyrkja ein stad for reflek-
sjon, og tankeverksemd rundt livets store 
spørsmål, og ein stad der trua får stor 
plass. Men eg sitt med eit intrykk av at 
fleire og fleire går forbi kyrkja og tenker 
at det folk driv med der, ikkje er noko for 
meg. Kanskje trua ikkje strekker til, ikkje 
appellerer, eller ikkje eksisterer hos deg. Og 
kyrkje dørene kan fort bli smale og tronge i 
staden for høge og vide.  

Eg skal innrømme at kyrkja frontar mange 
praksisar som til dømes dåp, nattverd og 
bønn, som grunnfestes i trua på Gud. Det 
er ikkje rart om ein tenker at det er bort-
kasta tid, og at ein stiller spørsmålsteikn 
ved relevansen for handlingane om trua på 
Gud ikkje ligger så latent som ein tenker 
den burde for å sjølv ta del. 

«Er Gud for oss?» Kva skal ein med bibel 
og salmebok når Gud er fråverande? Men 
Gud blir ikkje nødvendigvis borte sjølv om 
ein ikkje trur, og trua er ingen føresetnad 
for kyrkja sin relevans i ditt liv. For meg er 
kyrkja meir ein fire veggar og eit tårn som 
peikar mot himmelen. Kyrkja for meg er 
folk, samhald og inkludering. Kyrkja er å 
tenne lys for dei vi er glade i. Kyrkja er den 
gode samtalen. Kyrkja er aksept for mang-
fald og ulikheter. Kyrkja er å gjere gode gjer-
ningar for, og med kvarandre. Og enten om 
du trur, ikkje trur, ønsker å tru, eller tviler, 
står kyrkjebygget midt i sentrum og minner 
oss på at vi ikkje er aleine, og du inviterast 
til å ta del. «Og se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende.» -Matt. 28,20 

Vetle Styve Sæbø
sokneprest

ENDELIG SKAL 
KIRKEN MALES 
UTVENDIG 

(med forbehold om at 
dette vedtas i kommune-
styre i desember)

Maling av kirken utvendig har 
lenge vært planlagt, og i 2023 
skjer dette hvis kommune-
styre vedtar administrasjonens forslag til 
investerings budsjett for 2023.

I den forbindelse har menighetsrådet 
behandlet saken i sitt møte 7. november 
der de ønsker å vurdere å gå tilbake til ordi-
nær/original farge. For de som ikke visste 
dette, så kan dere se forskjellen på disse 
to vedlagte bildene. I den gamle versjonen 
så er det mørkere farge (en grønnfarge) 
rundt vindu og detaljer ellers. Med denne 
fargen vil kirkens sveitserstil komme mer 
til sin rett. 

Menighetsrådet ønsker ikke å gjøre ende-
lig vedtak på dette og sende saken over til 
biskop og riksantikvar for behandling før 
vi har gitt lokalbefolkningen mulighet til å 
komme med innspill. 

Har du noen synspunkter eller mening 
om dette, så kan det sendes en skriftlig 
henvendelse innen 11. desember på mail: 
flaakirke@flaa.kommune.no. Er det noen 
som har spørsmål så kan leder i rådet Aud 
Eidal Berg kontaktes på tlf: 993 95 749.

«Gå derfor og gjør alle folke-
slag til disipler: Døp dem til 
Faderens og Sønnens og den 
Hellige ånds navn og lær dem 
å holde det jeg har befalt dere. 
Og se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende.»

-Matt. 28, 19-20

Flå kirke, det eldste bildet

Flå kirke anno 1909.
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INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

Trosopplæring
Hei, hei, da er jeg i gang med arrangemen-
ter for ungene deres her i Flå sokn. Som 
ny menighetspedagog må jeg bare få si 
at jeg er imponert over de flotte ungene 
deres, som jeg har møtt både på klubben 
BETWEEN i forbindelse med 4 års bok og 
på babysang. 

Babysang har fått lov å være på Frivillig-
hetssentralen der vi ses ca 1 gang i måne-
den. Alle onsdager er imidlertid satt av til 
babytreff på en eller annen måte ved at det 
samme tidspunktet er booket for de som 
er hjemme med småbarn. Både pappaer 
og mammaer, og besteforeldre for den 
saks skyld, er velkomne til å møtes på Fri-
villighetssentralen onsdager kl 13.00. En 
gang i måneden er helsesøster der, og ca 
annenhver gang kan mammaene møtes på 
eget initiativ uten program fra oss. 

16. november er neste babysang og 14. 
desember er siste babysang før jul.

BETWEEN er for barna på mellomtrinnet, 
dette er også ca 1 gang i måneden. Her 
bruker vi klubbens lokaler og har et sam-
arbeid med MOT-coach Alexander, som 
er den andre voksne på disse samlingene. 
Før jul skal vi også få bruke menighetshu-
set vårt, det blir Kirkerottene KINO for 4,5 
og 6 åringene den 24. november. En kort 
liten kinoopplevelse på 30 min, og litt tid 
til lek fra kl 17.00 til 18.00.

Julevandring skal barnehagebarna få opp-
leve i advent, og da får vi lov å bruke den 
flotte kirka vår! 

Konfirmanter
I skrivende stund forbe-
reder konfirmantene den 
årlige Lysmessa som er 
første søndag i advent. 
Den er som vanlig etter 
tenning av julegran og 
fakkeltog.

Konfirmantene har hatt 
fast undervisning i hele 
høst, og nå i november 
hadde de også en egen 
Helkveld hvor vi hadde 
en lengre ettermiddag og 
kveld med undervisning 
og pizza.

På nyåret skal konfir-
mantene som vanlig ha 
weekend, og i mars er 
det konfirmant festival for 
hele Hallingdal på Gol.

PS: Årets konfirmasjon er 
lørdag 6. mai kl.11

4 åringer og fest på slottet gudstjeneste.  
Her er Vetle på prekestolen med et av barna.

4 års bok utdeling med prins og prinsesser
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Lik oss på Facebook 
«Trosopplæringen i Flå»  

for å alltid være oppdatert.

SPØRSMÅL RUNDT TROSOPPLÆRING?
Kontakt Trosopplærer/klokker/kirketjener

Lydia Sønsteby Tlf: 403 29 621
Mail: lydia.sonsteby@flaa.kommune.no 

INFO FRA TROSOPPLÆRINGEN

"Flå med plass til alle" 
Savner du et fellesskap og et møtested i bygda?

Flå kirke i samarbeid med hotellet og flere andre ønsker å skape et 
inkluderende treffpunkt i bygda, der nye og gamle  kjente og ukjente 
Flåværinger kan møtes med lav terskel, bli kjent og bygge nettverk 
og gode relasjoner. For mange kan Flå framstå som ei bygd der opp-
levelsen av at alle kjenner alle er sterkt gjeldende, men med et stadig 
større tilskudd av nye tilflyttere ønsker vi at alle skal få oppleve at de 
er en del av lokalmiljøet og samtidig minske utenforskapet. 

Som første steg på veien ønsker kirken på Flå og hotellet sammen 
med ny-tilflytter, sokneprest og tidligere selskapsdanser, Vetle Styve 
Sæbø, alle hjertelig velkommen til Skal vi danse-kveld på hotellet, der 
vi sammen kunne oppleve den storslåtte FINALEN av skal vi danse.

Flere arrangement 
og treff vil komme 
etter hvert, men 
nå er vi i gang. Så 
følg med på videre 
annonsering, møt 
opp når du kan og 
har lyst. Hvis hver 
og en kan være med 
en gang iblant, så 
bidrar også alle sam-
tidig litt til et større 
fellesskap for alle. 
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Utdanningsmesse i Flå
Onsdag 9. november ble det 
arrangert lokal utdanningsmesse, 
og Flå kirke var også på plass med 
sine ansatte.

Visste du at også i kirken er det stort mang-
fold av yrkesgrupper? Sokneprest, organist, 
konfirmantmedarbeider (noen steder er 
det kateket som har denne jobben), menig-
hetspedagog (trosopplærer), kirketjener/
klokker, renholder og kirkeverge/daglig 
leder. På større steder har de også diakon.

Kirken er mer enn gudstjenesteliv, bibel og 
salmesang. Kirken er også inkluderende 
fellesskap, møteplasser for alle aldre, 
aktiviteter for barn og ungdom, konserter, 
og ellers arrangement og temakvelder av 
ulike slag. 

Det ble en fin kveld for våre håpefulle, og vi 
ansatte hadde en hyggelig kveld med annet 
næringsliv, ungdom, foreldre og andre 
voksne. Veldig fint å få vise frem mangfol-
det, og ikke minst få vise frem personene 
bak de ulike yrkene i kirken.

Hele staben i Flå sokn.
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Tjenestebrev utdeling
Under gudstjenesten med høsttakkefest fikk vår nye medarbeider Lydia Ingeborg Sønsteby 
opplest sitt tjenestebrev fra biskopen for arbeidet som kirketjener, klokker og menighets-
pedagog. Hun er allerede godt i gang med arbeidet, og vi gleder oss til fortsettelsen. I 
samme gudstjeneste kunne vi vise takknemlighet for alle vi har rundt oss, alt vi får og 
alt vi gjør, og for at vi er så heldige å ha en ivrig stab i Flå menighet og meninghetsråd.

PRESTENS JULEHILSEN

«Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i 
ånden frem et uoverskuelig pilgrims-tog mot Betlehem, 
mot Betlehem.» 

Det nærmar seg jul, og mange gleder seg. Medan nokon kanskje er 
mest spent på kva som ligg under juletreet i år, er julehøgtida for 
mange ei tid for å vere saman med familien. I år går mine tankar til dei 
som sit einsame og aleine, og til dei som gruar seg til jul enten det er 
familieforhold som er utfordrande, eller det er første jula utan ein du 
er glad i, eller den lange lista med gjeremål før jul setter ein stopper 
for julestemninga. 

Jula er ei tide der vi fort lar stress og mas få mykje fokus, for alt skal vere 
så perfekt. Tanken på alt som må gjerast, og den dårlige samvittigheita 
for alt som ikkje er gjort. For meg er dette noko som i det siste har tatt 
opp mykje av mitt fokus. Det kjennes ikkje akkurat ut som eg har god 
tid. Og eg har i alle fall ikkje tid til å ta pausar. Men det blir jul likevel. 

«Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og 
menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk.» Men kvar skal vi hen? Kva er 
målet? For meg er det barnet i krybba, sjølvaste Jesus som er bakteppet 
for jula. Når ein gløymer stresset ein augneblink, kjem juleroa stadig 
meir og meir, og det har vi behov for.

«For alle har samme hjertetrang til julens fred, til julens fred.» Behovet 
for ein stressfri kvardag der roen og freden kan få fokus, vart lytta til: 
«Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke 
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» -Jeremia 29,11.

Med ynskjer om ei god juletid til alle: Nåde vere med dykk, og fred frå 
Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Vetle Styve Sæbø,  
sokneprest
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Hvem vil styre kirken vår?
Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023! Vil du stille til valg?  
Herved er du invitert til å være med på å skape framtidas kirke!

Du kan være den beste kandidaten selv!  
— Og tenk over hvem ellers du tror kan 
være viktige bidragsytere i lokalkirken og 
lokalmiljøet ditt. Ved kirkevalget skal det 
velges 8000 frivillige til å lede kirkens 
arbeid.

Si ja dersom du blir spurt om å stille til 
valg! Og avgi i alle fall stemme på valg-
dagen. Vi skal samarbeide om å få flere til 
å oppdage det fine du får tilbake ved å gi 
av din tid til å bygge fellesskap. 

BLI MED!
Du trengs til kanskje den viktigste opp-
gaven i dagens Norge: Å skape større 
samhold i bygd og by! Mange ting bidrar 
til å bryte ned fellesskapet i samfunnet. Vi 
trenger å gjøre noe for å motarbeide isola-
sjon, ensomhet og splittelse. Vi må jobbe 
fram en motkultur mot tendensen til forakt 
for svakhet og for det som er annerledes. 
Vi vil støtte det som fremmer respekt for 
skaperverket og for hvert enkelt menneske. 
Kirken gir mange muligheter for din påvirk-
ning! I møte med personer i ditt nabolag 
kan dine holdninger og handlinger utgjøre 
en stor forskjell.

Menighetsrådet skal oppnevne en nomi-
nasjonskomité som skal nominere kandi-
dater. Det er i tillegg anledning for andre 
til å levere inn egne kandidatlister. Alle 
kandidat lister blir satt opp i prioritert  
rekkefølge.  

Til de regionale bispedømmerådsvalgene 
vil det foreligge lister fra en nominasjons-
komite (som består av ett medlem fra hvert 
prosti i bispedømmet etter avstemning i et 
valgmøte der hvert menighetsråd sender 
sin representant), og fra andre nomina-
sjonsgrupper.

HVA GJØR MENIGHETSRÅDET?
Menighetsrådet leder menighetens virk-
somhet der du bor. Som medlem i menig-
hetsrådet påvirker du prioriteringer og 
utførelse av de lokale oppgavene og utfor-
dringene i din kirke. Menighetens arbeid 
spenner over mange temaer – bl.a. miljø og 
rettferdighet, gudstjenestene, musikkvalg, 
misjons-, barne- og ungdomsarbeid, samt 
jus og økonomiforvaltning. 

Her er noen eksempler på menighets-
rådets ansvarsområder: 

• Trosopplæring blant døpte  
 mellom 0 og 18 år 
• Diakonalt arbeid 
 (kirkens omsorgstjeneste) 
• Gudstjenester 
• Kirkemusikk 
• Ofringer (hvem skal tilgodesees)
• Utleie av kirken (til hvem og når)  
 i samarbeid med stab
• Uttalerett ved ansettelser av prest,  
 prost og biskop 
• Samarbeid med frivillige 
• Langsiktig planlegging av  
 menighetens arbeid 

Flå Menighetsråd har fire faste medlem-
mer i tillegg til sokneprest. Medlemmene 
har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og 
mange er også aktive på andre arenaer i 
lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast 
på rådsmøtene.

Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halv-
året. Medlemmene velges for fire år. 
Menighetsrådet er også kirkelig fellesråd. 
I fellesrådet sitter også kommunal repre-
sentant i tillegg til ordinære menighets-
rådsmedlem. Kirkelig fellesråd tar seg av 
administrative og økonomiske oppgaver 
vegne av soknet, med delegert myndighet 
til kirkeverge i det daglige, samt oppretter 
og legger ned stillinger.

I Flå er kirkeverge sekretær for både menig-
hetsråd og fellesråd og forbereder saker 
i fellesskap med leder og sokneprest og 
sørger for å protokollføre møtene og følge 
opp det som bestemmes i samarbeid med 
ansatte og råd.  

En undersøkelse generelt i landetblant 
menighetsrådsmedlemmer viste at et 
stort flertall trives og opplever det som 
meningsfylt å være med i menighetsrådet. 
85 prosent synes vervet er mer eller like 
tilfredsstillende som de hadde forventet. 

Og ved å være med i menighetsråd har 
du faktisk muligheten til å være med å 
forme din kirke i din kommune og hva dere 
ønsker at kirken skal være og bidra med 
i lokalsamfunnet i tillegg til det ordinære 
gudstjenestelivet. Kirke er felleskap og skal 
være et inkluderende sted der alle føler seg 
velkommen. 

Ti gode grunner til å være med i 
menighetsrådet:

1. Du bidrar til å holde lokalkirken  
 levende 
2. Du blir del av et kristent fellesskap 
3. Du gjør en viktig jobb for innbyggerne  
 i kommunen 
4. Du bidrar til et trygt og godt fritidstil 
 bud for barn og unge 
5. Du får innblikk i og påvirker de  
 demokratiske prosessene i kirken 
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet  
 ditt 
7. Du kan bidra til at din kirke er en åpen  
 og inkluderende kirke 
8. Du preger aktivitetstilbudet i  
 nærmiljøet ditt 
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan  
 bruke i andre sammenhenger 
10. Du vil oppdage og utvikle flere  
 sider ved deg selv 

Kilde: www.kirkevalget.no 
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Gudstjenester i Flå 2022/2023

Søndag 4. desember
Kl 11:00 Flå kirke

Søndag 4. desember
ÅRETS JULEKONSERT 
KL 19.00 Flå kirke
(se info bakerst i Fløværingen)

Torsdag 15. desember Julesangkveld
Kl 18.00 Flå Kirke

Lørdag 24. desember Julaften
Kl. 11:00 Flåheimen
Kl. 15:00 Flå kirke
Familiegudstjeneste

Mandag 26. desember
kl 12.00 Flå kirke

Tirsdag 27. desember
kl 19.00 Romjulskonsert

Søndag 8. januar
Kl 11.00 Flå kirke

Søndag 22. januar
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 5. februar 
Kl. 11:00 Flå kirke

Søndag 19. februar
Kl 18:00 Flå Kirke (sjekk  
nettside eller Hallingdølen  
vedr. klokkeslett)

Søndag 19. mars 
Kl. 11:00  Flå kirke

Søndag 2. april Palmesøndag
Kl. 11:00

Torsdag 6. april Skjærtorsdag
Kl. 11:00 Flåheimen. 
 Andakt med nattverd    
Kl. 14:00 Varmestua Sauvallnatten  
 Høgevarde  

Mandag 10. april 2. påskedag
Kl. 12:00 Flå kirke

Dåp:
Ludvig Schulz Hilde
Bjørn Onsgaard Lindahl
Johannes Andre’ Ness

Vi ønsker våre dåpsbarn velkommen  
til menigheten og gratulerer dåpsbarn  
med sine til lykke med dåpen.

Døde:
Doreen Hardwick
Margit Tufte Aasen

Våre tanker går til dere  
alle pårørende! 

Bjørn Onsgaard Lindahl

Johannes Andre’ Ness

Ludvig Schulz Hilde

Romjulskonsert

Celine Espeland Roa
Signe Marie Wold

Sigrid Margrethe Gandrud Stillingen
Henriette Kristoffersen Hjørnstad

Nina Helen Aas Røkkum

Arrangementet er gratis med mulighet for bidrag
direkte til artistene via Vipps (779265) 

eller kontanter på selve konserten

27. desember 2022
kl. 19.00

Flå kirke, Hallingdal
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Informasjon til alle husstander i Flå kommune

JULEKONSERT 
Med Torill Beate Nilsen, Tove Brovold Vasaasen 

Og Magne Frydenlund  

4. desember
Kl 19.00 i Flå Kirke 

. 

Torill Beate Nilsen: Vokst opp i Flå, bosatt på Hamar. Piano og vokal. Siden 1995 har hun vært 
bosatt i Hamar, og hun har vært svært aktiv i musikkmiljøet i Hedmark i mange år. Torill gjør mange 
ulike oppdrag, og hun brukes også fast i ulike veldedige arrangementer. Hun skriver og fremfører aller 
helst låter på halling i vise/folk-sjangeren, men er generelt allsidig.  

Magne Frydenlund: Har sine røtter fra Flå. En artist og musiker som spiller bass og gitar og 
synger i ulike band. Spiller blant annet I DeBetales (Beatles coverband), Dirty Deeds (ACDC coverand), 
Splitter pine som spiller god norsk musikk og opptrer I ulike duoer, trioer og mye alene som trubadur 
på ulike arenaer og arrangement med ulike genrer i inn- og utland. Han har en fantastisk stemme og 
er en suveren gitarist. 

Tove Brovold Vasaasen: Synger og spiller mye sammen med Torill. En allsidig og erfaren sanger 
og musiker som spiller ulike instrumenter som blandt annet ulike fløyter, saxofon, bass og gitar. Hun 
har lang fartstid bade fra turne’ med rikskonsertene og som i band og som studiomusiker.  

Billetter kjøper du på: 

       Hallingbillett.no  Kr 270,- I døra Kr 300 
  Barn/ungdom til og med ungdomskole, Hallingbilett Kr 120/I døra kr 150  


