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SA-posten
Du holder nå første utgave av SA posten i hånda. Dette er en gratis
informasjonsfolder som sendes til ca 1750 husstander og bedrifter i
Sør-Aurdal samt Nes i Ådal. Den vil også være tilgjengelig på nett
i pdf format.
Denne førsteutgaven er blitt til som et samarbeid mellom bygdesidene
Reinli.no, Bagn.no og Begnadalen.no og utgitt ut av Bagn Idrettslag. Ideen er kopiert fra Rennebu. Der har ”Rennebunytt” kommet ut i 35 år og blitt en institusjon i
bygda. Med god hjelp fra Dagfinn i Mediaprofil AS på Berkåk har vi laget SA-posten.
Utgivelsen er også sterkt knyttet til bygdeutviklingsprosjektet som du kan lese om på
s 5.
Vi ønsker med SA-posten å skape en arena for å fremheve positive tiltak og arrangementer i bygdene. De ”store” nyhetene finner du fortsatt i lokalavisa samt på nettsidene nevnt under.
Hva så fremover?
Vi håper å kunne gi ut SA-posten 8-10 ganger pr år. For å få til det er vi avhengige
av tilbakemeldinger og innhold fra lesere, annonsører og andre med interesse for
Sør-Aurdal med omegn. Vi takker våre annonsører for tilliten i denne førsteutgaven.
Vi håper det frister til gjentagelse. I løpet av April blir det evalueringsmøte både i forhold til fremtidig organisering og hvem som skal stå for utgivelsene og innholdet. Mer
informasjon om dette kommer på nettsidene. Husk at du kan diskutere oss og andre
aktuelle saker på fellesforumet for Sør-Valdres på www.bagn.no/forum
Bor du ikke i Sør-Aurdal, men ønsker SA-posten tilsendt? Send oss en e-post til
styret@bagn.no, med navn og adresse så sender vi neste utgave til deg. Kostnaden for
dette er ikke klar, men det begrenser seg til portoutgiftene/adm.
Husk fotokonkurransen på side 7 der temaet er påske & vår!
Ønsker alle lesere på nett og papir en riktig god påske!
Redaksjonen ble avsluttet 11. mars 2013

30%

Aktuelle webadresser:
www.bagn.no
www.reinli.no
www.begnadalen.no
www.hedalen.no

Hold deg oppdatert på
lokale nyheter på nett!
hedalen.no
redaksjonen@hedalen.no
reinli.no
redaksjonen@reinli.no
begnadalen.no
redaksjonen@begnadalen.no
bagn.no
redaksjon@bagn.no
nesiaadal.com
avisa-valdres.no
oa.no
Informasjon fra kommunen finner du på www.sor-aurdal.kommune.no
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BRANN: 110 - POLITI: 112 - MEDISINSK NØDHJELP: 113
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Åpent møte:

Utvikling av Fossvangområdet
Tekst/foto: Reidar Schlytter

Etter invitasjon fra ordfører
Kåre Helland ble det arrangert
et åpent møte om utvikling av
Fossvangområdet i Bagn.
Det åpne møtet ble avviklet i
Samfunnsalen i Begnadalen og det var
grendeutvalget i Begnadalen som sørget for rammen rundt møtet med servering av kaffe og kaker. Interessen for
utvikling av Fossvangområdet er stor
og det var ca 80-85 personer som var til
stede.
I tillegg til ordfører var også varaordfører Svein Bakke til stede sammen
med rådmann Erland Odden, plansjef
Svein Granli og saksutreder for prosjektet Harry Moshagen.
Innledningsvis orienterte ordfører
om bakgrunn for det åpne møtet og
hva som er besluttet av kommunestyret i saken så langt. Utgangspunktet for
vedtak i kommunestyret den 14.februar
var å vedta noen punkter som grunnlag
for folkemøte og for videre arbeid med
konkretisering av romprogrammet for
utvikling av Fossvangområdet.
I første halvdel av møtet holdt rådmann innlegg om den økonomiske
situasjonen for kommunen, og hvilke
rammer som nå danner grunnlag for
eventuell framtidig bygging av kultur-

hus (erstatning for C.blokka) svømmebasseng, hall m.m.
Saksutreder Harry Moshagen orienterte om ideer og skisser han hadde
utarbeidet i forbindelse med prosjektet.
Innspill fra høringer og åpne møter om
saken vil til slutt danne et godt grunnlag for videre planlegging av prosjektet.
Før kaffepausen introduserte ordfører Marianne Veglingsrud som er ungdomspolitiker fra Senterpartiet i kommunestyret. Under kommunestyrebehandlingen av saken, holdt Marianne et
innlegg hvor hun oppfordert ungdommen til å engasjere seg sterkere i saken,
og opplyste at det er åpnet en egen
Facebookside som alle kan gå inn på og
ytre sine meninger om hva de ønsker.

Ordfører Kåre Helland

Som representanter fra ungdommene i Sør-Aurdal stilte Ida, Morten og
Henning opp på møtet og holdt innlegg om hva ungdommen var opptatt
av med utvikling av Fossvangområdet.
Et flott innspill som blir tatt med i det
videre arbeid.
Plansjef Svein Granli var sekretær
for møtet og noterte alle gode innspill.
Konklusjon fra møtet var entydig
positivt, noe som ga kommunen og
politikerne en god støtte i det videre
arbeid med prosjektet framover.
Fremdriftsplan

Rådmann Erland Odden.

for prosjektet
kan du lese på
Begnadalen.no
Du kan også
lese om møtet på
www.hedalen.no

Dugnad på
Fossvangområdet
ca 1950.

Henning Dokken,
MortenThorsrud og Ida Blåfjelldal
- representerte ungdommen.
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Velkommen til
SPAR Bagn

- ditt naturlige stoppested på din vei videre i Valdres.

Butikksjef Alf Sverre Brustad

- Stort utvalg av delikatesser, ferdigmat, butikkgrill og fersk fisk
- Stor brødavdeling med nystekte produkter fra egen bakerovn
- Stor frukt og grønt avdeling - Post i butikk & Bank i butikk

Åpningst
ider
mandag fredag 8 21
Lørdag 918

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
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Bolystprosjekt
Bagn IL fikk i 2012 støtte av fylkeskommunen og kommunen
til et 3. årig prosjekt med arbeidstittelen «Bygdeutvikling som
inntektsbringande kjelde». For å presentere prosjektet har eg
henta litt frå prosjektplanen. Dette er frå innleiinga.
Bagn IL fikk i likskap med mange
andre lag og foreiningar økonomiske
utfordringar da forbodet mot automatar kom. Automatinntektene på vel
300.000 var om lag 1/3 av omsetnaden
vår. Bagn IL måtte ta ein diskusjon om
strategien for inntektsbringande arbeid
i framtida. Sterke krefter i idrettslaget
tok til orde for ein strategi der bygdeutvikling skulle være vår hovudinntektskjelde. Desse eldsjelane meinar
det er mogleg å finansiere primæraktivitetane på tiltak som får fleire til å
snakke meir positivt om bygda samstundes som fleire tilbringer meir tid i
kommunen. Ideen til eit prosjekt der
Bagn IL skal bli Noregs beste idrettslag på bygdeutvikling vart lansert.
Prosjektideen og det litt hårete målet
møtte motstand i styret, men fleire av
dei bygdeutviklande inntektsbringande
tiltaka vart sett ut i livet.
Etter fleire år der styret byrjar å sjå at
filosofien medfører fleire medlemmar,
betre økonomi og betre omdømme for
idrettslaget og dermed bygda, ynskjer
Bagn IL å gjere eit heilhjarta forsøk på
å systematisere filosofien i eit prosjekt.
Målet er å få stadfesta at vi og foreiningar vi samarbeider med kan finansiere
primæraktivitetane ved aktivitetar som
har ein positiv bygdeutviklande verdi i
seg sjølv.
Ideen til prosjektet vart styrka av at
Sør-Aurdal kommune, som no er inne
i ei svært vanskeleg økonomisk tid, har
oppfordra alle til å komme med positive tiltak som kan styrke kommunen.
Greier styret å få våre medlemmer til å
kjøpe styrets tankar så har vi 400 medlemmer som arbeider saman med bygdeutvikling som middel for meir aktivitet.
Det viser seg fort at mange har forventningar til at dagleg leiar skal ordne
mykje på tre år. Dette kan ein dagleg
leiar få til, men prosjektet vert ikkje bra
av den grunn. Den store utfordringa er

Bagn
Pølsemakeri
utvidar

Ruben Lindberg, Torunn Aass Taralrud og
Kåre Helland ”klipper snora”.
Foto: Nils Rogn

Har du innspill eller ideer så treffer Jørn
Damslora på bygdeutvikling@bagn.no
eller tlf 934 68 644.
å få til varige endringar i eit lite lokalsamfunn. Eg kan bruke marknadsføring
som eit døme på dette. Om eg ringer
alle lag og foreiningar og marknadsfører deira aktivitetar, så vert det bra
marknadsføring i 3 år. Når prosjektet
er borte er marknadsføringsløftet borte.
Det tek lengre tid å få folk til å forstå
verdien av marknadsføring, men greier
eg å få alle lag og foreiningar, bedrifter,
politikarar og alle i kommuneadministrasjonen til å:
- bruke Hedalen, Begnadalen, Bagn og
Reinli.no på ein medviten måte,
- ringe lokalavisa når det skjer noko,
- bruke kalenderen på Valdres.no,
- sende produktark til Valdres destinasjon,
- bruke brosjyrestativet på Valdrestunet
før vinterferie og påskeferie,
- lage gode statiske heimesider som
formidlar det grunnleggande,
- sende informasjon til tur- og
informasjonsguiden, Valdresguiden
og Valdresmagasinet i god tid,
så har prosjektet gitt Sør-Aurdal eit
varig løft. Varige løft varer lenger enn eit
treårig skippertak.

Etter å ha produsert utsøkt spekjepølse i sin eigen kjellar, har Bagn
Pølsemakeri no take sats og etablert
heilt nye lokale i skogen over Bagn
Byggsenter. Frå 40-50 kvm har han no
flytta inn i 420 nye kvadratmeter der
det skal produserast endå meir av den
gode kurven til Bagn Pølsemakeri. Det
vert laga seks variantar, og tre av desse
vert laga med lokalt viltkjøt av elg, rein
og hjort frå Filefjell. Dei tre andre er av
storfe og sau. Pølsene til Bagn pølsemakeri finn du i alle matbutikkar i Valdres
med namnet Eine, og dei finnes også i
utvalgte butikkar utanfor Valdres.

Kurv frå Valdres

- ei beskytta geografisk nemning
Kurv frå Valdres er urøykt spekjepølse laga i samsvar med gammal tradisjon i Valdres. Kurv frå Valdres finst i eit
mangfald av storleiker og former, men
er kjenneteikna ved ein mørk ytterkant,
ei raudfarga kjerne og ein søtleg smak.
Kurv som fingermat
Den lokale kurven fungerer godt
som pålegg og til rummegrauten, men
den kan også brukas til å lage utmerket fingermat/tapas. Berre erstatt spekeskinke med kurv/spekepølse og leik
deg fram. Min favoritt er å koke småpotet mør i godt salta vatn, fylle den
med rumme og sette ei skive med kurv i
rumma. Eller du kan gjera som på bilete, ta ei skive med Eine elgpølse som er
ferdig skiva i butikken, legge ei lita skje
med kald, byggrynsrisotto, og pynte
med balsamicokrem og vårlauk.

Mvh Jørn Damslora
prosjektleder i Bolystprosjektet

Sør-Aurdalsposten

5

Vi har alt til

sport og fritid
- sommar som vinter

Kort, leiker og spill
- også LEGO
Din lokale sportsbutikk!

Vi har alt du trenger
for påsketuren!
Åpningstider:
Mandag-Torsdag 10-18
Fredag 10-20 Lørdag 10-15

Bagn
Valdrestunet kjøpesenteret
2930 Bagn
Tlf 61 34 60 01

Velkommen til

ICA Nær Reinli

Åpningstider i påsken
Torsdag
21. mars
Palmefredag
22. mars		
Palmelørdag
23. mars
Palmesøndag 24. mars		
Mandag
25. mars 		
Tirsdag
26. mars
Onsdag
27. mars
Skjærtorsdag 		
Langfredag 			
Påskeaften 			
1. Påskedag		
2. Påskedag 			

09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 18:00
Stengt
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
Stengt
Stengt
09:00 - 15:00
Stengt
Stengt

Velkommen til en hyggelig påskehandel!
Forhåndsbestilling av varer kan skje på
icareinli@yahoo.no eller tlf 61 34 70 34

Skisenteret

- Utfordrende bakker for
brett og ski
- Høydeforskjell 230 m
- Skitrekklengde 1000 m
- Nytt og større barneskitrekk
- Godt preparerte turløyper
i fint fjellterreng fra
toppen

Påskens åpningstider:
alle dager
fra kl 10 - 16

Makalausbua
Åpningstider
Palmelørdag
Palmesøndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. påskedag
2. påskedag

i påska
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 24.00
10.00 – 18.00
10.00 – 21.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00

Onsdag
Pizzabuffe fra 18.00 – 21.00,
kr 130.- pr. pers
Barn under 3 år gratis
3 – 10 år halv pris
Langfredag
Afterski frå kl 16.00

Etter påske har vi åpent
søndager kl. 12.00 – 18.00

www.stavadalen.no - Tlf. 915 62 621

Alt innen
GRUNNARBEID

Valdresskigard.no
Telefon: 481 67 260 - Sentrum, 2930 Bagn

Valdresskigard.no
Valdresskigard DA, 2930 Bagn
Tlf: 924 59 590 - E-post: oddvin@valdresskigard.no
Web: www.valdresskigard.no
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Valdresskigard.no

Skrivekurs for teatergruppa
Da vi hadde det høstens møte
for å undersøke interessen for
revy, i 2013 ble vi enige om å
utsette revyen et år.
Dette pauseåret skulle brukes
til å starte en teatergruppe der
ungdommen skulle prioriteres.
Foto: Linda Haugen

Tekst: Malin Haugen
En av grunnene til at de etablerte
revydeltakerne gruet seg til å gå på en
ny revy var manglende ideer til utforming av nye tekster. Malin Haugen tar
tak i de fleste utfordringer. Hun leder
an i teatertreningen og var en av initiativtakerne til skrivekurset. Bagn.no
utfordret Malin til å si litt om fredagens
kurs:
På den femte teaterkurs-kvelden
ble det arrangert manus-skrivekurs,
og vi var så heldige å få besøk av
Vegard, som er en av tekstforfatterne til
Torsdagskveld fra Nydalen. Vegard har
aldri holdt kurs før, men likevel tok han
i mot utfordringen vår og jeg tror vi alle
syns han gjorde en god jobb!

Vegard Maximus fortalte hvordan han jobbet når han skrev manus.
Han fortalte om hvordan han jobbet
når han skrev manus: skriveprosess fra
idé til tekst, hvilke teknikker han brukte
i tekstene sine for å «piffe dem opp»,
hvordan få frem poenget på en humoristisk og best mulig måte og masse
masse mer!
Han delte også ut tidligere tekster
der han først forklarte sketsjen før vi

Strålende vinterferiebilde
fra webkameret på Ølnessæter

fikk se den filmatisert. Han hadde også
med meg seg DVD-versjoner av sesong
fem som de som ville ha, fikk lov til å ta
med seg!
Forhåpentligvis forlot de fleste lokalene denne kvelden med ny motivasjon
og inspirasjon til å skrive nye tekster til
en revy i 2013!

Fotokonkurranse
Påsken og våren er tid for
mange fine fotomotiv.
Send inn ditt
beste påske- eller vårbilde til
redaksjonen@reinli.no,
og vi premier de tre beste.
Frist: 20. april
Bildene blir publisert på nettsidene
og vinnerbildet i neste utgave av
SA-posten!

Dette bildet er fra årets vinterferie, og det er tatt med webkameraet til Bagn idrettslag.
Adressen til kameraet er: http://bagn.no/webkamera/webkamera.html

Sør-Aurdalsposten
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St. Hans fest
på Fossvang 22. juni



r e la s t D e r e s lo k a le tfo
r h a n d le r
og byggevare

Velkommen til våre lokaler i Bagn sentrum – mellom
kommunehuset og Miljøstasjonen. Vi tilbyr blant annet:

På dagen kan du møte

Skrimmel Skrammel
(kjent fra NRK barneTV)

Om kvelden kommer bl.a.

Vassendgutane
Velkommen til Fossvang!
Arrangør er Bagn Idrettslag

• Rikt utvalg i trelast
• Furugulv, parkett
og laminatgulv
• Bygnings- og
grunnisolasjon
• Kryssfiner, gips og spon
• Grunnmur og pipe
• Takprodukter
• Dører og vinduer
• Kjøkken, bad
og garderobe

• Maling og interiør
• Ovner og peiser
• Jernvarer
• Motorsager
• Hytteutstyr
• Propan
• Låser og nøkler
• Utleieverktøy
• Utlån av tilhenger
• Varetransport

Velkommen innom!

Bagn Byggsenter
2930 Bagn

Tlf. 61 34 75 70 Fax 61 34 75 71
E-post: info@bagnbyggsenter.no

Velkommen til Solhaug
På utkikk etter et herskapelig selskapslokale?

Kurs, møter og konferanser, konfirmasjon eller bursdag, bryllup, dåp eller begravelse
- prøv Solhaug i Bagn!
-

Sentral beliggenhet
Gode parkeringsmuligheter
Kjøkken godkjent av Mattilsynet
Stemningsfull festsal i idylliske omgivelser
Bordplass til over 120, med duker, pent servise og
bestikk til alle
- Topp moderne AV-utstyr (videoprosjektor og storskjerm)
- Piano
- Garderobe i kjeller
Vi kan også tilby:
- Mikrofoner, talerstol, kraftige høyttalere og teleslynge
- Bildeshow/film på storskjerm
- Akkompagnement til allsang/taffelmusikk
- Store gressarealer, grill, fotballbane, mål og ballnett, sklie
og trampoline for barna
- Stilfulle toaletter (+handikap), alt på ett plan
- Leie av duker og flott bestikk
- Hjelp til dikting av festsanger, opptrykk av bordsanger,
tekster vist på storskjerm m.m.

Kontaktinformasjon for leie er: Jan Hansson - tlf 911 66 407 - epost Jan.vvt@gmail.com
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Hva er Sør-Valdres Rotary?
Sør-Valdres Rotary er del
av Rotary International som
har ca. 1,2 mill. medlemmer i bortimot 200 land.
Organisasjonen er vel 100 år
gammel og har vært sterkt
mannsdominert, men nå
er også kvinner blitt med.
Vår klubb er en av tre klubber i Valdres og stiftet i 1979
med pr. dato 27 medlemmer.
Mandagskvelden er møtedagen for Rotaryklubben, og vi
møtes på Fossen Kro kl 19.30.
Dugnad på Bangsmoen i regi av Sør-Valdres Rotary.
Organisasjonens formål er enkel:
utvikle vennskap som grunnlag for å
gagne andre ved at Rotary er engasjert
både internasjonalt og lokalt. I bakgrunnen ligger det et ønske om å føre
mennesker med ulik yrkesbakgrunn
sammen og å stille høye yrkesetiske
krav til yrkeslivet; noe vi har bruk for i
vår tid.
Et stort internasjonalt prosjekt er
Polio Pluss, dette går ut på ved hjelp
av vaksinering å utrydde poliosmitten i verden. Vi bidrar til dette gjennom
klubbens bidrag i Rotaryfondet.
Engasjert i flere lokale tiltak
Hver fredag er noen av medlemmene i sving med å kjøre ut middagsmat
til mange hjemmeboende i hele kommunen som av forskjellige grunner har
behov for få husstellet litt enklere. Det
settes pris på å få besøk av noen som
har maten med seg!

Vår klubb har en årlig dugnadskveld
på Bagnsbergatn, et nasjonalt krigsminnesmerke, for å gjøre det klart til å
ta imot besøkende i sommersesongen.
Vi pleier samtidig å gjøre en runde på
Ulekyrkje-tomta slik at den ikke gror
igjen.
Mange arbeidstimer er også lagt ned
på tusenårsstedet Bangsmoen den gangen det ble satt i stand og senere med
vedlikehold. Bagnsmoen på Østre Bagn
er kanskje best kjent som husflidutsalg
om sommeren.

to ungdommer på et 3 dagers lederutviklingsseminar på Gjøvik.
Ellers så arrangeres det ungdomsutvekslinger og studentutveksling med
utlandet. Sist vi var involvert i det var i
2009 da vi tok i mot 10 ungdommer fra
like mange land og viste dem sammen
med lokalt arbeids- og kulturliv hva
Sør-Valdres har å by på.
Tekst: Cor Ensink

RYLA er et tiltak på distriktsnivå der
vi i år igjen er så heldig å kunne sende

Klubben har tidligere i 1985 gitt ut ei
billedbok ”Minner fra en svunnen tid”,
der vi har tatt for oss tiden fram til 1930.
Vi arbeider nå med oppfølgeren av
denne boken, for perioden 1930 – 1970.
Den blir ferdig til høsten slik at dette
kan være en fin julegave. Første boken
utgis i nytt opplag samtidig.

Rotary Summer camp i 2009
med 10 deltagere fra forskjellige land.
Fører av skogsmaskinen
Steinar Kløvstad til venstre.

Sør-Aurdalsposten
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”Høydetrening” på Leirskogen
Skigruppa i Bagn IL inviterte til skisamling på Leirskogen
og fikk stor respons tross utsikter til kaldt vær.
40 unger fra Bagn og Begnadalen i alderen 6-12 år stilte forventningsfulle opp
med ski og sovepose under armen på Leirskogen Grendehus fredag ettermiddag.
Bildet viser utsikt fra Leirskogen.
Av Anne Dyve
Første post på programmet var
ei treningsøkt i lysløypeanlegget på
Leirskogen. Ferdighetstrening kamuflert i stafetter og leik gjorde stor lykke. Assistenttrenere (foreldre) Knut
Hougsrud, Gøran Østgård, Bjørnar
Sørbøen og Merethe Lundene var gode
å ha med underveis. Temperatur ned
mot nesten -20 var alle godt forberedt
på. Etter treninga bar det inn i varmen og selvfølgelig var det fredagstaco
på menyen. Og siden det var to bursdagsbarn i forsamlingen, ble det også
kakefeiring før kvelden var omme. En
del leik og moro ble det også tid til før
soveposer og tannbørster ble funnet
fram. Og jammen ble det litt søvn i
løpet av natten og.

Etter en god frokost på lørdagsmorgen var alle klare for ei ny treningsøkt
ute i løypa. De eldste ble med trener
Morten Bellika Johansen på skøytetrening, mens de yngste hadde en mer
leikbasert økt med skigruppeleder
Oddvin Sørbøen.
Da temperaturen tilsa at det var på
tide å gå inn, fortsatte treninga/leiken
inne mens Kari Sørbøen og Gro Merete
Holde forberedte lunsjen.
Lørdag var en flott dag med strålende vær, og skiglade unger hadde ikke tid
til å være inne mer enn høyst nødvendig. Etter lunsj bar det ut til skileikanlegget på et jorde som badet i sol. I mer
enn 3 timer holdt de det gående med
skiaking under porter, mellom porter,
baklengs, på lag, sittende, stående, på 1
ski eller 2, og i blant nede på alle 4….

2

1
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Oppholdet ble avsluttet innendørs med film og bildevisning fra helgas aktiviteter. Og på lerretet varierte
motivene fra stilfulle skøytetak til knall
og fall. Alt var like gøy. Utpå ettermiddagen ble slitne, men svært fornøyde
unger hentet hjem. Tror de tok en tidlig
kveld..
Skileder Oddvin Sørbøen sier at
med en slik tidlig sosial happening
håper skigruppa i Bagn IL sammen
med Begna og Begnadalen å forsterke
skimiljøet i bygda, og opprettholde god
deltakelse på klubbrennene utover vinteren. Vi vet dessuten at skigruppene
organiserer skileik og -treninger hver
torsdag i tillegg til klubbrenn, så skiglade barn og unge i dalføret er utvilsom
godt ivaretatt.

Gla’gjeng som storkoste seg på
”høydetrening” på Leirskogen.

Billedtekster
1: Simon Stensæter var ivrig på hoppet.
2: Thomas Sørbøen, Ola Sørbøen,
Sander Kløvstad og Mathias Kleven er
svært ivrige på ski.
3: Ivrige bakkemannskaper fra venstre: Knut Hougsrud, Gjøran Østgård,
Bjørnar Sørbøen, Morten Bellika
Johansen (treneransvarlig) og Oddvin
Sørbøen (sjef) samt Merethe Lundene
horisontalt.
4: Sara Bergli, Marine Thorsrud og
Lana Berg gjør seg klare for natten.
5: Tuva Dahlen, Alexandra Bjørnstad,
Mia Nybråten, Tiana Bøen og Synne
Sørbøen tar seg en velfortjent pause
med pølse og saft.
6: Ole Terje Gabrielsen tok utfordringen under portene.

4
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Kvinnelige
pionerer
Johanne Kolstad, sier du? Du rister
på hodet. Nei, det ringer ingen klokker. Johanne Kolstad kunne vært
hvem som helst, men var det ikke.
Tekst: Sjur Harby
Den som er født fri, kan ikke trives
i bur. Det menneske som har opplevd
verden, kan ikke puste bak lukkede vinduer. Familieliv, men også ensomhet
og alkoholisme ble Johanna Kolstads
offisielle ettermæle i lokalsamfunnet.
Eneren ble til outsideren, som la livet
bak seg og gikk i dvale. Johannes liv ble
til barnebarnas eventyr.
«Foregangskvinnene vi trekker frem
var ikke først og fremst kvinnesakskvinner, men gjorde sannsynligvis mer for
kvinnesaken gjennom sin gjerning enn
mange som kjempet på barrikadene»,
skriver forfatteren Gunnar Jerman i
innledningen til sin nye bok Kvinnelige
pionerer i menns verden. Visst hører
mange av navnene barnelærdommen
til: Synnøve Finden møter du i butikken
hver eneste dag. Laila Schou Nilsen,
Betzy Kjelsberg og vår egen Henriette
Schønberg Erken er fremdeles for institusjoner å regne. Men Johanne Kolstad?
Hun ville vært glemt, om det ikke
var for at barnebarna Knut og Ole
Aastad Bråten hadde grepet fatt i den
gamle bestemoren sin. Børstet støvet av
esker med gulnede avisutklipp og falmede fotografier. Esker med minner fra
en annen verden, en annen tid, et annet
liv. Johanne Kolstad er historien om et
menneske som ikke var hjemmehørende noe sted og derfor ble glemt av alle.
Verden erobret hun fra hoppbakkene. Født den 13. februar 1913 på
småbruket Nygård i Nordre Land. Som
en av få kvinnelige medlemmer i det
lokale idrettslaget, utmerket hun seg
tidlig som skihopper. Skjørt ble omsydd
til ballongbukser. Jakke og topplue fikk
Johanne til å se mer ut som en gutt
enn det som godt var. Folk snakket.
Hjemme var guttejenta vel så iøynefallende som idrettsjenta.
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For å gjøre
en lang historie
kort, var Johanne
Kolstad verdens
fremste kvinnelige skihopper i
mellomkrigstiden. Hun erobret USA som
20-åring,
ble
omtalt som The
Queen of Skis,
og var fra 1933 til
1938 en hovedattraksjon i oppvisningsrenn over hele Nord-Amerika. Vel var
hun en kvinne, men kanskje heller en
slags en valkyrie, som i mangt og mye
hadde mannfolket i seg. Eksotisk og
fremmedartet må hun ha virket, både
ute og hjemme. Men hun fylte Madison
Square Garden. For 20 000 tilskuere
landet hun stilsikkert i Carrybakkens
unnarenn i Chicago, og som idrettsstjerne ble innlosjert i egen suite på luksushotellet Waldorf Astoria i New York.
Johanna var en suksess. Jenta fra Nordre
Land var World Champion Woman Ski
Jumper over there. Klassereisen var så å
si uten ende.
Men historien slutter ikke i sus

Johanne Kolstad og
Nusse Braskerud to foregangskvinner
i hoppbakken.
T.v. Johanne Kolstad
i svevet.
og dus et sted i
Amerika eller her
hjemme. Riktig nok
ble skiene lagt på
hylla i 1939, men
så kom krigen. Deretter skulle landet
bygges og det var ikke lenger bruk for
kvinnelige pionerbedrifter på idrettsfronten. Dessuten, kvinner i mannsklær
passet dårlig inn i en tid der husmødre
stort sett ble avbildet i nystrøkne forklær ved en blankpusset komfyr. «The
flying Norsewoman», kunne ha blitt
hoppsportens svar på Sonja Henie,
men prøvde i stedet å bli en husmor i
Valdres.
Egentlig kunne Johanne Kolstad
vært hvem som helst, når som helst
og hvor som helst. Johanne eller Johan
spiller ingen rolle. Hun har levd blant
oss til alle tider og er den som bærer
smerten når knopper brister.

Johanne Kolstads
minnehopprenn
Søndag 17. februar ble Johanne
Kolstads
minnehopprenn
avholdt
i Haugakollen hoppanlegg i Bagn.
Samtidig var dette også tredje renn i
Valdreskarusellen. I jenteklassen var
vandrepokalen Johanne Kolstads minnepokal satt opp, denne var det Thea
Øihaugen fra Gausdal IL som vant i år,
etter at Silje Killi Grønhaug fra Hedalen
IL har hatt den i to år. Fjorårets minnerenn ble avlyst på grunn av snømangel. I tillegg til pokalen får vinneren et
diplom som dokumentasjon på prestasjonen.

Alle fikk premie etter hvor mange
karusellrenn de har deltatt i. Premien
for beste stil/nedslag gikk til dagens
eldste deltaker, Erik Berg fra Aurdal IF.
Vi fikk se mange flotte og lange svev i
Haugakollen denne dagen. Kiosken var
åpen hvor man fikk kjøpt varm drikke,
mineralvann, pølser og hamburgere.
Johanne Kolstad sine barnebarn var
også tilskuere til rennet, de hadde med
seg vandrepokalen og diplomene.
Tekst/bilder: Rune Larheim

Fønhuskoia

I 53 år har Storekrakkoia i oppstigningen mot Sør-Aurdal sitt høyeste punkt, Ørneflag, vært Sør-Aurdal
sin eneste DNT-hytte. Med etablering av DNT i Valdres, iherdig jobbing av Vassfarentusiaster, Mikkjel
Fønhusentusiaster og DNT Ringerrike
og omegn, har vi nå fått Fønhuskoia
ved Strøen som kommunens andre
hytte. Hytta blir formelt åpent den 22.
juni d.å., men hytta ble åpnet for besøk,
bruk og overnatting 1. november 2012.
Fønhuskoia er en ubetjent hytte
med 21 sengeplasser. I likhet med
Storekrakkoia driftes denne nye koia av
Ringerikes turistforening. I sikkringsbua
til Fønhuskoia blir det en liten utstilling
som tar for seg Fønhus. Fønhus var glad
i Vassfaret og områdene rundt. For turideer kan du enten se på http://ut.no/
hytte/fønhuskoia eller tur- og informasjonsgaiden for Sør-Aurdal 2013.
Dersom skiføret i påsken er godt vil
Fønhuskoia være et realistisk mål for
de fleste med hytte i Sør-Aurdal, DNTnøkkel og ambisjoner om en dagstur.
Foto: Ole Martin Høgfoss

Til venstre Thea Øihaugen fra Gausdal IL som vant minnepokalen i år.

Deltagerne etter premieutdelingen.
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Folk og røvere i Kardemomme by

Tekst/foto: Reidar Schlytter
Etter mange uker med trening, var dagen endelig kommet.
Premiere på oppsettingen av ”Folk og røvere i Kardemomme
by” en barnekommedie, ble vist fram lørdag 16. februar kl
18.00 i Samfunnsalen i Begnadalen.
Som vanlig var salen full av forventingsfulle publikummere og forestillingen som var satt opp av Begnadalen
Amatørteater skuffet ikke. Det ble enforestilling som ble godt
mottatt og vi fikk se og høre både nye og en del garvede teaterskuespillere (alle var amatører, men stykket ble framført på
en meget profesjonell måte.
Sjefen sjøl, Hans Allergoth (politimester Bastian), ledet
oss gjennom komedien på en flott måte.
Les mer på nesiaadal.com

Nes Vel og bygdeutviklingslag har logokonkurranse
med frist 20. april
http://www.nesiaadal.com/169445886

Tilbud om sommeråpen SFO 2013
Sør-Aurdal kommune ønsker å gi barn på 1.-4. årstrinn og barn
med særskilte behov på 1.-7. årstrinn, et tilbud om sommeråpen
SFO.

Kongsvegløpet 2013
- en del av Kongsvetrippelen

Les mer om løpet på bagn.no

Tilbudet vil bli gitt ved Bagn skule uke 26, 27, 32 og 33, Begnadalen skole i uke
26 og 27 og ved Hedalen barne- og ungdomsskole i uke 32 og 33. Tilbudet kan bli i
samarbeid med barnehagene. Dette er avhengig av antall påmeldte.
Påmeldingen er bindende. Send inn skriftlig påmelding til rektor ved ønsket
skole innen 5. april. Spørsmål angående ordningen kan rettes til rektor ved skolen.
Bagn skule: 613 48603 Begnadalen skole: 613 48682
Hedalen barne- og ungdomsskole: 613 48663
Påmelding leveres til skolen innen 5.april
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Kafe og Spiseri
2. etasje på Valdrestunet i Bagn
Prøv vår nye meny, med blant anna
Fjellgris og norrønt bufe talika
Heimelaga burger med eige kjøt
og heimelaga tilbehør
Me har tilbod på heimerestaurant (eller hytte)
- frå kr 450 pr person inkludert kokk og råvarer!
Ope kvar dag
www.valdresmathus.no kafe@valdresmathus.no
Facebook: Valdres Mathus
Tlf. 613 46 485
Kåra til
estad
beste spis i
6
langs E-1
012
2011 og 2

Fyll opp
skålen nå!
Vårtilbud ved:
1000 liter á 550,KJØP
VED
NÅ!
40 liter
á 50,vårtilbud på ved
tørker
selv
Vidukan
kjøre
ut
5%
–nettkjøpsrabatt
ring for pris.

www.piltingsrudved.no
telefon: 957 55 425
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Bagn Budservice
97665137

Bagn-Hedalen-Bagn — Mandag-Lørdag
Henter/leverer raskt og rimelig

alla-ols@online.no

Vi leverer det dere trenger for
å fortelle andre at dere finnes...

Grafisk formgivning,
bildekor, skilt
& trykk
Tlf.: 32 08 47 00
post@hallingdaltrykk.no
www.hallingdaltrykk.no

Den tradisjonelle

Ellingsæterrunden
arrangeres for 14. gang Skjærtorsdag
med påmelding mellom kl. 11 og 12.
Det kan velges mellom
kort løype (5 km om Blomstølen) eller
lang løype (12 km opp i fjellet).
Det er start og innkomst ved Ellingsæter.
Ingen tidtaking.
Startkontingent:kr. 50,- barn , voksne 100,familie kr. 250,-. Premiering.
Som vanlig serveres potetklubb
på Ellingsæter etter rennet!

Vellykket afterski i Makalausbua
Tekst og foto: Rune Larheim

Stavadalen Hyttevel arrangerte
afterski lørdag 23. februar. Etter en
litt grå men mild dag i alpinbakken og skiløypene var det mange
som avsluttet dagen med mat og
drikke i Makalausbua. I 2. etg. kunne man spille brettspill og kort, og
man kunne følge sendingene fra
Val di Fiemme på TV. I følge Mona
Gottenborg Stavedal var det rundt
100 personer innenfor dørene, hun
kan også fortelle at Makalausbua
har vært godt besøkt denne
uken (uke 8, vinterferie i Oslo og
Akershus). Damene bak disken fikk
nok å gjøre med servering av mat
og drikke, og stemningen var høy.
Skiheisen ble startet klokken 18.00
og 20.00 for de som ønsket å bruke
den for å komme seg opp til sine
hytter.

Vil du se flere bilder fra dagen kan du se på www.reinli.no

Ski- og akedag i Stavadalen Skisenter
Tekst og foto: Rune Larheim

Søndag 3. mars inviterte Bagn IL
og Stavadalen Skisenter til ski- og
akedag. Det ble et vellykket arrangement med flott vær. Både barn og
voksne koste seg i bakken, og mange var med og konkurrerte i paralellslalom. Det ble benyttet både slalomski, Telemarkski og langrennski.
Konkurransen fulgte utslagsprinsippet hvor vi til slutt stod igjen med
en vinner, både i klassen for barn og
i klassen for de litt eldre (som ble
betegnet av speaker Lars Øystein
Halden som ”Tyngre junior”). Men
det ble selvfølgelig premie til alle
som deltok. Premiene ble delt ut av
leder for Bagn IL, Steinar Skjerve,
som også var en stødig starter av
heatene. Etter en lang dag i bakken
var det manges om avsluttet dagen
med middag i Makalausbua.
I løypa: Geir Ståle Bjørnstad til venstre
og Gøran Østgård til høyre.
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Hedalen Stavkirke
Hedalen stavkirke er 850 år i 2013, og i den
forbindelse blir det en rekke arrangementer
gjennom hele jubileumsåret.
11. april, kl. 19.00
”Hedalen kirke på prærien: Immigrant, kirke og tro i
Amerika” ved dr.art Terje Mikael Joranger i Hedalen stavkirke. Dette med bakgrunn av Valdres og i særdeleshet
Hedalen hadde stor utvandring til Amerika. Kulturinnslag
ved Hedalen Sangkor og Trygve Bolstad.   
25. mai: (Tidspunkt senere)  
”Underveis - spor av kirkeliv og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år”, ved Hedalen ungdomslag med flere. Historisk
spel skrevet av Gudbjørg Fønhus Stensrud.

Positivprisen 2012

Positivprisen for Sør-Aurdal kommune ble opprettet av
næringsrådet i 1990, og er hittil utdelt 18 ganger.
I følge statuttene for positivprisen kan prisen tildeles
personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det
forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/
holdninger i Sør-Aurdal kommune.

Kulturprisen 2013

Forslag til kandidater skal være skriftlig med begrunnelse.
Søknader og forslag sendes:
Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
- innen 1. mai.

Du kan nå være med å foreslå kandidater til prisen for 2012
- frist 21. mars.
Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringsutviklingssammenheng, en evne og vilje til samarbeid i
bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å
”stikke hodet fram”. Kandidaten skal være en ”Sør-Aurdøl”.
Positivprisen har sitt utspring i næringsarbeidet i
kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved
vurdering av kandidater.
Forslag på kandidater sendes skriftlig til
Sør-Aurdal kommune v/planavdelingen, 2930 Bagn,
innen torsdag 25. mars,
eller e-post til: stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no.

Staut fikk kulturprisen for 2012.

Nå kommer de med ny plate ”Stugureint” 8. april.
Du kan nå foreslå kandidater for kulturprisen 2013!

Nyttige telefonnumre i Sør-Aurdal
Bagn legesenter
Øyeblikkelig hjelp
Legevakt kveld/helg

61 34 85 50
61 34 85 55
61 36 10 44

Nes legekontor
Øyeblikkelig hjelp
Legevakt kveld/helg

32 13 76 28
958 57 791
61 36 10 44

Bagn Apotek

61 35 09 00

Sør-Aurdal kommune
Bagn skole
Hedalen skole

61 34 85 00
61 34 86 04
61 34 86 60
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Begnadalen skole

61 34 86 80

Sør-Aurdal Folkebibliotek
Frisklivsveileder
Hjemmetjenesten
Fysioterapi
Tannklinikken
Kirkekontoret
Sør-Aurdalsheimen
Hedalen Bo- og Services.

61 34 87 40
976 64 150
61 34 87 30
976 64 150
61 34 85 83
61 34 85 80
61 34 87 10
61 34 96 01

Lensmannen Bagn

61 34 89 50

Miljøstasjonen Bagn
Bagn Røde Kors
Hedalen Røde Kors

61 34 78 75
977 12 622
958 26 282

Røde Kors Besøkstjeneste
Marit Råheim
61 34 70 65
Frivilligsentralen

953 01 895

NAV, Sør-Aurdal
Skatt Øst Leira

55 55 33 33
61 35 90 00

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

PÅSKEPROGRAM

Bygdekinoen

Løypelagskonsert

CROODS (2D, norsk tale)

Palmelørdag 23.3. kl. 19.00 er det klart for ny løypelagskonsert. Hedalen løypelag har fått ny løypemaskin, og lagets
virksomhet støttes av både hyttefolk, utflytta hedøler og søraurdøler.

Messer

24.03 messe på Soltun kl. 11 og på Veståskappellet kl 13.00
Skjærtorsdag messe i Veståskappellet kl. 16.30 og
Langfredag messe i Reinli og på Teinvassåsen kl. 11.00
31.03 messe i Bagn Kirke og Hedalen kirke kl. 11.00
01.04 messe i Leirskogen og Begnadalen kl. 11.00

Hedalen
mandag 8. april 2013
kl 16.00
Reinli Samfunnshus
tirsdag 23. april 2013
Kl 18.00

Ellingseterrunden

Etter to vintre med sein påske og for lite snø til å arrangere
Ellingseterrunden tar vi opp igjen dette etter hvert tradisjonsrike familieskirennet som hadde 184 deltakere i 2010. Sigrid
og hennes hjelpere lager klubb til alle som bestiller det,
slik at du kan komme i mål til en real middag. Møt opp på
Ellingseter torsdag 28.03 kl. 11.

Busupilken

Tradisjonsrik isfiskekonkurranse som går
på Busuvatnet i Hedalen skjærtorsdag kl.
12.00 til 15.00. I 2010 tok 145 fiskere 11,4
kg fisk. Det er Hedalen jeger og fiskerforening som arrangerer. Påmelding fra 10.00.

Hovedbiblioteket i påskeuka:
Tirsdag 26. mars 10-15, Onsdag 27. mars 10-12,
Påskeaften 30. mars stengt.
Ellers vanlige åpningstider.
Begnadalen og Hedalen filialer er stengt i påskeuka.
GOD PÅSKE!

Skiskytingens dag

Påskeaften arrangeres skiskytingens dag gjennom en uhøytidelig skiskytterkonkurranse på Petatmyra. For dere som
ikke er kjente ligger Petatmyra like ved bommen på veien
fra Hedalen mot Nesbyen. Klokkeslettet er 12. Hedalen skytterlag er arrangør.

Høgdespretten

Familiedag ved Høgdefjell, der skilek, små konkurranser og
sosialt samvær står i sentrum. Arrangementet er et samarbeid mellom Hedalen IL, Hedalen løypelag og Hedalen røde
kors hjelpekorps. Oppmøte ved Høgdefjell palmesøndag kl.
12.00 er et godt utgangspunkt.

HEDALEN RØDE KORS TLF 958 26 282

har beredskap hele påsken 2013. Hvis ikke svar så ring
vaktsentralen på 61 36 10 44 eller 113

Bagn Røde Kors har beredskap på Hellebekken
(Veståsen) og Fjellstølen i påskeferien.
Vakt nummeret til Hellebekken: 911 80 602
Vakt nummeret til Fjellstølen: 915 13 472

Opptak til Sør-Aurdal kulturskole
2013/2014
Kulturskolen har skoleåret 2013/2014 tilbud om
undervisning på trommer, gitar, tangentinstrument
(piano, keyboard), band, sang, blåseinstrument
(messing), fele og kunst i kulturskolen.
Andre ønsker eks. langeleik, torader m.v. kan skrives
på søknadsskjemaet.
Folder med informasjon om tilbudene i kulturskolen,
betalingssatser m.v. blir distribuert til elevene på
skolene og i kulturskolen.
Ta kontakt med kulturskolen
v/rådgiver Gunvor Elene Thorsrud, tlf. 61 34 85 27,
for mer informasjon.
Søknadsfrist: 1. april 2013.
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

SA-posten-

neste nummer 14. mai - frist for stoff 2. mai

Dette skjer i Sør-Aurdal!
21.03 Quizaften
Valdres Mathus
19.00
23.03 Løypelagskonsert
Hedalen
19.00
24.03 Høgdespretten-høgdefjell 		
12.00
28.03 Busupilken
28.03 Ellingsæterrunden – familieskirenn
11.00
28.03 Årsm. Hellebuklia løypelag Hellebekk 09.30
03.04 Årlig basar Basar Venneforeningen
for Nes omsorgssenter
08.04 Staut slipper plata ”Stugureint”
14.04 Aktivitetsdag Bagn IL
Etnedalshallen
18.04 Barnefotballkveld
SAUS
20.04 Valdresdagen
Spikersuppa Oslo
25.04 Kommunestyremøte
Tingvoll
08.05 Verdens aktivitetsdag
14.05 Neste utgave SA posten
22.06 St. Hansfest m/Vassendgutane, Fossvang

Friskis & Svettis har treninger
- Bagn mand kl 19-20, onsd kl 19.30-20.30
Torsdag kl 19-20 og Fredag kl 14.30-15.30
- Begnadalen Onsdag kl 18-19
- Hedalen Mandag kl 19-20

Lørdag 1

Frivilligsentralen
- Aktivitetstilbud for eldre:
hver Onsdag på Hedalsheimen
hver torsdag på Solbraut 11-15
- Seniordans hver torsdag kl 18.30
på Fossvang

Start og stopp på
Hellebekk ligger c
Barnerunde 1,5 k
Konkurranseklass

Senior/Oldboysfotball
Etnedalshallen kl 19.30

Med forbehold om endringer. For detaljert informasjon les på de lokale nettsidene

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt redaksjonen@reinli.no for å få lagt inn ditt arrangement!

Påmelding:
www.deltager.no/ko
Mer informasjon på
www.kongsvegrittet.
Bank fra
A til Å

Tlf: 416 09 682 • www.fg-bygg.no
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