SA

INFORMASJON

Sør-Aurdalposten
-

Årg. 02

Foto: Thomas Mørch

Nr 2/2014 - Mai

Bank fra A til Å
dnb.no

Sør-Aurdalsposten

1

SA
Sør-Aurdalposten
Utgiver/redaksjon
Bagn.no
Reinli.no
Begnadalen.no
Adresse
SA-posten
Postboks 25, 2929 Bagn
E-post
Redaksjonelt
redaksjon@bagn.no
Annonser
dagfinn@mediaprofil.no
Abonnement
Sendes ut til alle husstander i
Sør-Aurdal samt Nes i Ådal
Opplag
2.000
Annonsepriser
1/1 side
kr 4.000,1/2 side
kr 2.200,1/4 side
kr 1.200,1/8 side
kr 800,Kunngjøringsside w
pr. spalte-mm
kr
Tillegg bakside

6,20
30%

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

SA-posten
Grunnloven feirer i år 200 år, og me ser fram mot ein spesiell 17. mai feiring for
små og store. Me har allereie merka det spesielle fokuset på vårt store jubileum
med stort fokus på dei siste 200 års utvikling, gjennom tvprogram, egne sanger
og auka mediemerksemd.
Sør-Aurdal har også hatt ein stor utvikling den siste tida, og me kjem til å merke
dette endå meir framover. Det vil bli starta opp eit stort prosjekt gjennom fjellet
til Bjørgo, så snart vegen til Bagn er ferdigt. Det skal byggast nytt kulturhus og
idrettsbygg, og det skjer også ting i sliperiet i Bagn sentrum!
Me håpar at alt som skjer kan skape varig vekst i Sør-Aurdal og me ynskjer alle
gratulerer med dagen 17. mai!
Mvh
Redaksjonen

Treningssenter
Etter at fysioterapitjenesten såg seg
nødt til å stenge sitt tilbod om eigentreningssenter, har Bagn IL jobbet for å få
til eit nytt senter i Bagn sentrum. Og no
er arbeidet med å etablere dette er no i
sluttfasen, og vi satser på å kunne opne
eit senter i Bagn sentrum i løpet av summaren eller tidleg haust. Målet er å få til
eit senter med eit godt tilbod som kan
passe til dei fleste og som skal vera ope
frå tidleg morgon til seint på kvelden.
Heile senteret vert etablert utan tilsette
og det skal vera ein del av Bagn IL.
No jobbar vi med å kjøpe inn utstyr,
og det er satt av 150 000 kroner frå Bagn

IL til innkjøp av dette, og om det er nokre
som har utstyr ståande som kan brukas,
så tek me i mot både donasjoner og lån!
Dette vil gjera at me kan kjøpe inn utstyr
av så god kvalitet som mogleg til å starte
med!
Sjekk ut facebook eller Bagn.no for å
bli oppdatert om arbeidet videre
Om du vil vera med å skape dette eller
har spørsmål, ta kontakt med Espen på
962 34 211 eller
espen@valdresmathus.no
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Nye krefter på Sliperiet i Bagn
Alle som har sett ned i fossejuvet ved Storebrufossen,
ser at det er ting på gang ved
Sliperiet i Bagn sentrum, og
dei viktigaste endringene skjer
ikkje her, men på inn-siden.
Sliperiet som vart satt opp for over
100 år siden av stein frå Liaåsen og med
datidens beste teknologi flytta sentrum
i Bagn mot fossen, og skapte eit aldri så
lite industrieventyr i Bagn, med både
industri og kraftproduksjon. Og dette
har fortsatt fram til i dag med nesten
kontinuerlig drift med møbelfabrikk
frem til i år da Bagn Møbelindustri
måtte kaste inn håndklede i et vanskelig marknad, og da kjøpte Laila Lien,
Vemund Østgård og Oddvar Fremgård
opp bygget og begynte å tenke fremover hva man kunne skape i dette bygget.
Ny bruk
Bygget har huset treindustri hele
tiden, og det var viktig å få på plass
noen som kunne fortsette med dette,
og Ole Arne Kvålshagen med Solheim
Trevare AS kom tidlig inn i planene.
Mandag 4. august utvider de med en
ny avdeling i Sliperiets 1. etasje! Her vil
de få sin egen platemøbelavdeling som
tar vare på tradisjonene fra det gamle
driften. Dette fører til en utvidelse på 4
nye ansatte for Solheim Trevare AS, som
også vil fortsette med sin heltre produksjon i Reinli som før.
Etasjen over er planlagt brukt til
kontorer og kontorfellesskap, og prosjektleder Harry Moshagen er i full
gang med å detaljplanlegge kontorer,
fellesfunksjoner og alt annet som følger
med ved å bygge om en 100 år gammel byggning til moderne kontorer
som tar vare på sine gamle tradisjoner
ispedd moderne funksjonalitet. Bygget
er av kulturminnemyndighetene sett på
som et svært viktig kultminne for Bagn
og Valdres og er sammenlignet med
Kistefossmuseet.
Om du vil bli ein del av dette fellesskapet, så ber eigarane at du tar kontakt
slik at du kan bli med å skape dit drømmekontor. Her er du velkommen om du
er en eller flere, og om du allerede er i

Eigere og prosjektleiar,
Vemund Østgård, Oddvar Fremgård,
Laila Lien og Harry Moshagen

Bygget kjem fram

Bagn eller vurderer å flytte til eller etablere en avdeling eller etablere bedrift
her. Det legges opp til at leietagerne
selv finner ut av hvilken fellestjenester
de vil ha, utover det som blir etablert av
infrastuktur.
Uteområdene blir i disse dager ryddet og målet er å legge til rette for allmenn bruk av området ned mot elva og
inn i fossejuvet! Dette er et fantastisk
område som har vært skult i lang tid, og
målet er å få til et attraktivt område som
kan vise fram kulturminne på en best
mulig måte
Vi ønsker de nye eierne lykke til
og håper dette kan skape mange
arbeidsplasser framover!
Ta kontakt med eierne,
Laila, 950 72 466 eller
Oddvar 915 58 888

Planene med utsikta
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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

Åpningstid
er
mandag fredag 8
Lørdag 9-1 - 21
8

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
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Joker
Hedalen
vant
prestisjepris
Denne uka ble prestisjeprisen ”Den sosiale møteplassen” delt ut. Prisen går årlig
til en Joker-kjøpmann og en
Nærbutikken-kjøpmann som
har utmerket seg spesielt med
tanke på å etablere en sosial
arena i og rundt lokalbutikken sin.
Det var over 600 kjøpmenn til stede
under kåringen, som er en del av begivenhetene på den årlige kompetansesamlingen KJØPMANN. Deltakelsen
har aldri tidligere vært så stor.

Marta Nordby (i midten) er daglig leder i Joker Hedalen. Her sammen med

godt lokalsamfunn.  Jobber også aktivt
for å skape en god arena for hyttefolk
og lokalbefolkning samlet. Vi skal til
Oppland, vi skal til Joker Hedalen! Vi
gratulerer Joker Hedalen med førsteplassen!
Har satset stort
De siste årene har Joker Hedalen
investert i utvikling for over 5 millioner
kroner.   – Når kundene legger igjen
penger i butikken vår, mener vi at dette
også skal komme bygda og fjellfolket til
gode, sier Tor Ingar Nordby. –Vårt sponsorengasjement er betydelig. Prisen vi

nå har fått, mener vi også er et resultat
av lojale kunder og gode medarbeidere.
Viktig møteplass
– Her får vi det meste av det vi trenger, sier Linda Grøvslien Skogly. – Og
mangler butikken en vare, stiller Marta
opp og framskaffer det vi spør etter.
Linda peker også på den utvidede
betydningene butikken har i hverdagen. – Den er en viktig møteplass for
mange, og her kan vi le mye. Jeg må
innom nærbutikken vår hver dag, jeg.
Av Arne Heimestøl

Juryens begrunnelse
Førstepremien på 25 000 kroner gikk
til Joker Hedalen. Dette uttaler juryen:
En veldrevet butikk med lange tradisjoner, som foruten å være det naturlige samlingsstedet, fungerer som en
pådriver til forbedringer og videreutvikling i lokalsamfunnet.
Limet i bygda er en meget passende
betegnelse; bygda hadde utvilsomt sett
annerledes ut uten denne butikkens
drivkrefter og innsatsvilje. Vi nevner
redding av bygdas skole og utbygging
av nødvendig infrastruktur, samt sikring
av denne, som eksempler. I butikken er
dessuten den helt konkrete møteplassen utvidet for sambygdingene, for å
få plass til lokal kunst på veggene. Vi
snakker her helt klart om en inspirator
og motivator!
De sponser bygdas lokale lag, ungdomslag, løypelag og bydemuseum for
å nevne noe, og har ikke planer om å gi
seg med dette. Planer for fremtiden er
å være en aktiv pådriver til et trygt og
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Med SAUS på tur
I læreplanen i kroppsøving for ungdomsskolen står det bl.a. at elevene
skal ut på tur til ulike årstider og med
overnatting ute. I april var derfor 8. og
9.klasse på SAUS på hver sin vintertur
på Nordre Fjellstølen med overnatting
i 3 militærtelt ved Sangevatn. Å sette
opp slike telt er ikke gjort i en håndvending, og godt samarbeid er en forutsetning. Noen var mer effektive enn
andre, men alle fikk teltene opp og god
fyr i ovnen.
9.klasse var heldige og fikk strålende sol på turen. 8.klasseelevene fikk
snøvær, men tok det med humør og
med 100% oppslutning. På en liten skitur i retning Hollastølsfjellet ble vi tilsynelatende overrasket av uvær og måtte
grave oss ned/inn for å finne ly. En grei
erfaring for alle. Ha alltid en turspade
i tursekken. For øvrig var det noen
vikinger blant oss som måtte isbade på
turen. Da var det godt å ha oppvarmede telt å ty til i etterkant. Som vanlig
på tur så er det sosiale kveldsaktiviteter
ut i de små timer, og like vanlig er det
da at ungdommene er trøtte og slitne
dagen derpå. Liten vits i å prøve seg
med faglig påfyll da. Men alle var fornøyde med turen, og mange gjorde seg
erfaringer som blir nyttige neste gang
de skal på tur.
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Norske sang-streif 2014
Sør-Aurdalkoret og Vestre
Slidre Sanglag inviterte til felleskonsert søndag kveld, og ga
alle de godt og vel 100 i salen
en riktig feel-goodopplevelse
denne søndagskvelden.
I anledning Grunnlovens 200-årsjubileum hadde koret valgt ut sanger som
ga oss noen streif innom norsk geografi,
historie, norsk natur, samferdsel og
væremåte, derav konserttittel Norske
streif 2014. Ettersom det er 100 år siden
Alf Prøysen ble født, var også noen av
hans viser med i streiftoget denne kvelden.
Kveldens tre programledere representerte henholdsvis 1814, 1914 og
2014 og de satte publikum inn i historie-modus. Elling Weimodet var 1814
og naturlig nok opptatt av Grunnloven
og Stabel som eneste Valdris til stede på
Eidsvoll. Fru 1914, LivBarbro Weimodet,
var glad for at kvinner fikk flere rettigheter og bedre kår, mens datter Marie,
frøken 2014, var glad for moderne teknologi og alt hun kunne bruke telefonen
sin til. Og med sanger som Se Norges
blomsterdal, Dra med Valdresbanen,
Kjærleikens ferjereiser og Sommernatt
ved fjorden så fikk koret frem nasjonalfølelsen hos noen og enhver.
Alle vet hvordan det gikk da Viggo
Sandvik skulle på Fishing i Væillers. Det
skapte stor munterhet da korene dro i
gang denne låta og Elling fikk det glatte lag av sin fru, for gule, krøllete hår i
fisken fra Samvirkelaget i Slidre. Liv
Barbro går Hege Schøyen en god gang.
I Prøysens Den skyldige, mislykkes en
oppsetsig Lisa i å lure frieren sin inn
forbi sin strenge, sovende far, fordi frierens stige bryter sammen. Faren kaster
både Lisa og frieren på dør, og det går
dårlig med dem alle tre. Alle kan takke
seg selv, ”men største skylda det har
nå snekkar’n som laga stæga tå røttne
bord”. En sang med moral som blir
svært lystig med familien Weimodets
dramatisering.
Men selv om programlederne bringer masse humør inn i forstillingen, så
klarer koristene dette utmerket godt på
egen hånd også. Det lyser sangglede
lang vei, og det smitter over på publi-

kum. Man blir glad av å høre dem synge sanger som Det går et festtog gjennom landet, Her kommer vinter’n, En
solskinnsdag og drikkevisa Ny vise om
gamle gleder for å nevne noen.
Noen kjente sanger var tilpasset lokale forhold. Sauda av Reidar
Brandeland (3 Busserulls) hadde Bjørn
Martinsen, for øvrig korets regissør (!), omskapt til Vallerssangen.
Overflodslandet, som vi best kjenner fra
STAUT og Ørnulf Dyves norske tekst,
er laget av Woody Guthrie, men nå
arrangert av dirigent Jan Henrik Bakke.
En mektig låt som går rett inn i kveldens tema.
Norge har alltid vært en sjøfartsnasjon med sterk tilknytning til havet, så
hva var vel mer naturlig i Norske streif
enn å ha en egen bolk med sanger
knyttet til sjøen. Høydepunktet her var
vel Har du fyr av Ola Bremnes. En tankevekkende sang der Sissel Albrigtsen
Bakke var solist.
Jan Henrik Bakke har laget arrange-

ment til de aller fleste sangene og gjør
dessuten en kjempejobb som dirigent.
Korene er heldige som har ham. Tre
andre som er svært viktige for opplevelsen, er musikerne. Simen Motrøen på
trommer, Harald Høyvik på bass/gitar
og Serhey Bykov som trakterer tangenter.
Sør Aurdalkoret og Vestre Slidre
Sanglag presenterte Norske streif på en
svært variert måte med veksling mellom kjappe og rolige melodier, mellom
enkle, humoristiske låter som Gammal
Amazon og mer seriøse og tankevekkende sanger som for eksempel Til ungdommen av Nordahl Grieg og nevnte
Har du fyr.
Norge i rødt, hvitt og blått som rungende allsang avsluttet streiftoget gjennom Norge, men ga samtidig et stående
publikum et ønske om mer! Så dermed
gjentas oppfordringen: Møt opp i Vestre
Slidre Kulturhus 11.mai klokken 18.14.
Gled deg!
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Treningsøkter i Etnedalshallen
Kapasiteten til C-blokka på SAUS er sprengt og salen er nedslitt. Bagn
IL har derfor leid mange treningstimer i Etnedalshallen i vinter, både til rein
fotballtrening og til andre aktiviteter. Her er noen glimt fra aktivitetene som
har vært gjennomført. Vi håper at om få år driver vi de samme aktivitetene i
vår egen hall på Fossvangområdet.
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VALDRES MATHUS
Kafe og spiseri

Me kan levere:
- Catering. Koldt bord, middagar, tapas
- Heimebakte kaker
- Større og mindre arrangement der du er
(Me leverer matleiinga på Vinjerock!)
- Heimelaga mat kvar dag!
Menyer på heimesida:
www.valdresmathus.no
Tlf 61346485 – kafe@valdresmathus.no

Sør-Aurdalsposten
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FRISØR NATANIJ MASSASJE & SPA
I Leistrudbakkin i Bagn, i lokalene til til 17:00, men andre tider kan være
gamle Pias frisørsalong, har det kom- aktuelle. Bare ta kontakt på telefon
met en ny salong. Daglig leder, Natanij 915 13 483 / 402 98 950 eller e-post
Riyapunh, forteller at hun vil tilby sine fnms@live.no. Følg gjerne salongen på
kunder alle former for hårbehandlig og Facebook - https://www.facebook.com/
massasje, og etter hvert spa.
fnmspa.
Natanij har 20 års erfaring med denne type salong fra Thailand, hvor hun
Tekst og foto: Rune Larheim
hadde flere ansatte. Denne salongen
ble dessverre tatt av tsunamien som
rammet Thailand i 2004, og hun måtte
avslutte driften. I 2009 kom Natanij til
Norge hvor hun først bodde i Rogne,
flyttet så til Nannestad og pendler nå
mellom Nannestad og Reinli. Hun
håper på sikt å få en jobb i Sør-Aurdal,
i tillegg til salongen, slik at hun kan si
opp jobben i Nannestad og slippe å
pendle.
Salongen i Bagn vil Natanij utvikle i takt med kundenes ønsker. Av
behandlingstyper kan nevnes aromaterapi, manikyr, pedikyr, extensions, oljemassasje og thaimassasje. Har du mye
vondt i kroppen, for eksempel hode og
rygg, kan det skyldes seneknuter. Dette
kan Natanij løse med massasje.
I første omgang er salongen åpen97665137
fredager og lørdager fra klokken 09:00

Bagn Budservice

Bagn Budservice
97665137

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

alla-ols@online.no
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Ellingsæterrunden for 15. gang
Dårlige værprognoser hindret ikke 113 påsketurister i å delta i den 15.
Ellingsæterrunden på Veståsen Skjærtorsdag i påska. Deltakerne var både hyttefolk og lokale, samt utflyttede Sør-Aurdøler som kom ”hjem” på påskeferie.
Og selv om sola glimret med sitt fravær, så ble det ikke noe av nedbøren som var
spådd, og alle fikk en fin skitur om Blomstølen. Noen valgte lang løype oppom
Bjødalsfjellet, og det ble en noe tåkete fornøyelse. Mange gikk runden for første
gang og fikk diplom, mens tre personer fikk premie for å ha deltatt samtlige 15
ganger Ellingsæterrunden har vært arrangert. Det var Mette og Martine Post samt
Jostein Odden. Gratulerer!
De fleste avsluttet en fin skitur med potetklubb eller den sagnomsuste gjærbaksten inne på Ellingsæter.

Thalia Dokken Jacobsen var med
bestemor Bente Bråten Dokken på sin
første Ellingsæterrunde

Guro Grøv Svensen på tur med Hanne Bråten Haugrud.
Sønnene Sindre og Eirik dro i forveien
Familien Nybråten fra Leirskogen er nå
hytteeiere i området og kommer garantert
til å delta igjen.

Jostein Odden er en av de tre som
fikk bevis for deltakelse i samtlige
15 Ellingsæterrunder

Familien Bang Skjerpen er trofaste deltakere på Ellingsæterrunden

Sør-Aurdalsposten
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FOTBALLSESONGEN 2014
Fotballsesongen er så vidt i
gang, men lagene har allerede
snikstartet sesongen ved deltakelse på Etnedal-cup i vinter
og DNB-cup uka etter påske.
Det blomstrer blant de yngste, og
Bagn stilte med 4 knøttelag i DNB-cup.
De er tydeligvis inspirert av store klubber, for lagene våre heter intet mindre
enn Bagn Valencia, Bagn Real Madrid,
Bagn Barcelona og Bagn Milan. I tillegg hadde Begnadalen to og Hedalen
ett knøttelag med i DNB-cup. I miniklassen, 10 år, har Bagn to guttelag,
mens Hedalen/Begnadalen har ett
samarbeidslag sammen. Alle tre lagene gjorde det bra i cupen og spilte seg
kun til seire eller uavgjorte oppgjør. På
jentesida har Bagn IL to minijentelag
som også gjorde det bra i Valdreshallen.
Blant 12-åringene stiller Bagn IL med
ett lillejentelag og ett lilleguttlag i årets
sesong. Det samme gjør Hedalen.
På småjentenivå begynner det å bli
alvor. I DNB-cup var det kvalifisering
til sluttspill, og begge lagene fra Bagn IL

gikk videre fra innledende runder. Det
endte med at våre to lag møttes i bronsefinalen, og fikk dermed 3. og 4.plass.
Nå når utesesongen starter, er de ett lag
som spiller 11-fotball under Roar Nerlis
kyndige ledelse. Småguttelag har Bagn
IL dessverre ikke i år.
Jentene er tydeligvis mer ivrige i fotballen for tida, for Sør-Aurdal har også
et felles jenter 16-lag. De gikk helt til
topps i DNB-cup i år, og det blir dermed svært spennende å følge dem
denne sesongen. De spiller i 1.divisjon
og møter lag som Gjøvik/Lyn, Nordre
Land, Lillehammer og Raufoss. Elling
Weimodet og Wegger Sætrang er trenere.
Herrelag har vi dessverre ikke spillere nok til i år.
Vi håper alle lag får det riktig moro
på fotballbanen i år og ønsker alle lykke
til med sesongen!
Vi oppfordrer samtidig flest mulig
til å ta turen til Fossvang for å skape
stemning på kampene. Følg med på
bagn.no for nærmere presentasjon av
lagene, terminlister og omtale av spilte
kamper.

Ett av Bagn ILs miniguttlag.

Et annet minigutt-lag fra Bagn

Lillegutt fra Bagn

Småjenter er delt i to lag for DNB-cup.
Her er det ene,
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- og her er det andre.

Samarbeidslaget Begnadalen/Bagn/Hedalen J16 gikk helt til topps i DNB-cupen i år.

Knøttelagene på DNB cup

Kunderådgiver Sigrun Anny Aarø
sigrunanny.aaro@gjensidige.no
Tlf 947 93 540

Ett av de to minijentelagene til Bagn IL

Kunderådgiver Klara Thon Månum
klarathon.manum@gjensidige.no
Tlf 916 42 513

Snakk forsikring med noen
som kjenner lokalmiljøet
Kom innom oss på Valdrestunet for en hyggelig prat
og et godt tilbud på dine forsikringer. Vår forsikringskompetanse – din trygghet

A13_0197/01.2014

Gjensidige Valdres
gjensidige-valdres.no

Sør-Aurdalsposten
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PROGRAM

17. mai i Sør-Aurdal
Gratulerer med dagen!
BAGN
08.00: Flaggheising på Vangen ved Bagn speidergruppe
og Bagn og Begnadalen musikkorps.
09.30: Oppstilling av barnetoget ved Bagn skule.
09.45: Barnetoget med Bagn og Begnadalen musikkorps
går frå Bagn skule, Dalagata til Sør-Aurdalsheimen.
Tale for dagen ved ordførar Kåre Helland. Allsong.
Toget går vidare til Bagn kyrkje.
10.45: Kranslegging av Stabel-bautaen på Vangen.
Tale av 7. klasse ved Bagn skule.
11.00: 17. mai-gudsteneste i Bagn kyrkje ved sokneprest
Signe Kvåle. Song ved Bagn barnekor.
Takkeoffer til barne- og ungdomsarbeidet i
Bagn kyrkjelyd.
12.15: Matpause på Fossvang med sal av is, brus, pølser
og kaffi. Gratis bløtkake til alle. Loddsal.
13.15: Underhaldning. Tryllekunstner Eddy Marvin.
Aktivitetar og leikar.
Ca 14.30: Trekning av premiar og avslutning.
REINLI
08.00: Flaggheising ved barnehagen og Reintun.
09.45: 17. mai-gudsteneste i Reinli kapell ved
sokneprest Signe Kvåle.
Takkeoffer til Bagn og Reinli Sanitetsforening.
11.30: Blomstertog til bautaen. Kranslegging av bautaen
ved Erik Råheim.
12.00: Leikar.
13.00: Tale for dagen ved ordførar Kåre Helland i Reinli
samfunnssal.
13.15: Gratis kaffi og kaker. Kiosksalg. Åresalg.
13.45: Underhaldning ved Reinli Fritidsklubb.
14.00: Trekning og utdeling av premiar.
14.30: Takk for i dag og vel hjem.
Inngang kr 100 pr familie, trekning av fruktkorg på
inngangsbilletten.
LEIRSKOGEN
12.15: 17. mai-gudsteneste i Leirskogen kyrkje ved
sokneprest Signe Kvåle.
Takkoffer til Leirskogen kyrkjelyd.
13.00: Når gudstenesta er over, møtes vi på Leirskogen
skule og grendehus.

Det blir sal av kaffi, kaker, pølse, brus og is.
Tale for dagen ved ordførar Kåre Helland.
Leikar for store og små.
BEGNADALEN
12.00: 17. mai-gudstjeneste i Begnadalen kirke ved
Geir Wiknes.
Takkoffer til Begnadalen menighet.
13.00: Bekransning av bautaen.
Barnetog til Haugen og tilbake med Bagn og
Begnadalen musikkorps.
13.30: Velkommen fra balkongen.
Kiosksalg i peisestua.
14.00: 17. mai tale i gymsalen.
Underholdning. Kaffe og kaker
Leker og konkurranser for små og store ute.
Langballkamp mellom barn og voksne.
Loddtrekning
16.00: Avslutning og vel hjem
HEDALEN
08.00: Flaggheising ved Hedalsheimen.
10.30: 17. mai-gudstjeneste i Hedalen stavkirke ved
Geir Wiknes.
Takkeoffer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Bekransning av bauta på kirkevangen.
12.15: Tog fra skolen – Hedalsheimen – Bautahaugen –
skolen. Hedalen musikkorps spiller.
Bekransninger og tablå på Bautahaugen.
Resten av programmet foregår på skolen.
Salg av kaffe, rundstykker, kaker, pølse, is og
brus.
13.30: Leiker for barna.
14.15: Tale for dagen ved Lars Elsrud. Film for barna.
Underholdning: Hedalen sangkor, spel ved
8. trinn, allsang.
19.00: På Nordre lokalet viser Hedalen ungdomslag
forestillingen «Prøysenkabaret»
NES I ÅDAL
08.00: Flaggheising på Nes omsorgsenter v/speiderne
09.30: Folketog fra Nes skole (om Shell og
Omsorgsenteret) til Nes kirke. Hedalen
musikkorps spiller.
10.15: Kranspålegging bautaen grav v/speiderne
Markering av Grunnlovens 200 årsjubileum,
Tale v/Knut Røsseng
10.30: Familiegudstjeneste i Nes kirke
11.30: 17.maifest på Bygdehuset
Underholdning, bevertning og leiker

Alle er hjertelig velkommen til arrangementene!
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Velkommen til St. Hansfeiring på
Fossvang lørdag 21.juni!
I år lager vi Cowboyfest, med rodeo-okse,
cowboymat- og konkurranser!

Valdres Sommersymfoni Konsert i Sør-Aurdal
Sted: Begnadalen kirke Tid: 24. juni 2014 kl. 18.00
Medvirkende: Trio con Brio Guro Kleven Hagen, fiolin
Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj Soo-Jin Hong, fiolin
Soo-Kyung Hong, cello Jens Elvekjaer, klaver
Verker av: Schubert og Brahms
Billetter ved døren: voksne kr. 200,- barn kr. 100,Velkommen!
Arrangør: Sør-Aurdal kommune

Fra kl 12.00 er det familiedag med aktiviteter og moro for
små og store, blant annet det tradisjonelle sykkelløpet.
Kanskje får vi muligheten til å lære litt linedance
Gratis inngang på dagen, men noen av
aktivitetene koster en liten slant, evt en liten ”neve dollar”.
Ta på deg cowboyhatten og kom!
På kvelden kommer Heidi Hauge og
Arne Benoni og spiller for oss
Vangsteins varmer opp!
Møt gjerne opp i cowboykostyme!
Arrangementet begynner kl 20.00, men det er fullt mulig å
komme før. Grillen holdes varm, ta med mat!
Rodeoferdighetene kan testes fram til kl 19.30.
Pokerturnering kl 18.00 (uten pengeinnsats)

Bruktsalg

24. og 25. mai på Fossvang

Vi arrangerer bruktsalg og loppemarked på fossvang denne
helga frå 11-16 kvar dag
Loppemarked til inntekt for gutter 12 som skal
til Norway cup.
Innlevering lopper på torsdag og fredag 15-18,
samt laurdag 09-12
Bestill din bod, 100 kr pr dag.
Gratis med eige telt.
Påmelding espen@valdresmathus.no eller 962 34 211

Inngang på kveldstid er kr 250,-.
Kommer du med cowboyhatt på hodet
får du kr 50,- i rabatt!
Bagn Idrettslag v/støttegruppa

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

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

61 34 86 80
61 34 86 12
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
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Neste utgave av SA posten kommer i september

Dette skjer i Sør-Aurdal!
22. mai
23. mai
24. mai
07. juni
14. juni
		
21. juni
22. juni
24. juni
		
09. aug
29. aug
30. aug
06. sep
13. sep

Dugnad Bagn Bygdesamling 18:00
Kirkekonsert Begnadalen kirke 19:00
Vårskyting 2014 Hedalen skytterbane 09:00
Dugnad Hellebuklia løypelag 10:00
Museumsstevne/familiedag
Bagn bygdesamling 12:00
St. hans feiring Fossvang
Vassfardagen
Konsert valdres sommersymfoni
Begnadalen kirke 18:00
Kongsvegrittet 2014 Hellebekk 11:00
Kremmertorg Kristiansmoen
Begnadalen IL 90 år
Grendacup på Fossvang
Bjødalskampen opp – kongsvegtrippelen 10:00
Med forbehold om endringer. For detaljert
informasjon les på de lokale nettsidene!

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt redaksjon@bagn.no!

16 Sør-Aurdalsposten

BAGN IL
treningsdress

BAGN IL treningsdress er tilgjengelig i
de fleste størrelser.
Kjekt å ha nå som
fotballsesongen starter.
Pris kr 200,- for alle størrelser.
For kalde maikvelder
Bagn ILs lue kr 70,Bagn IL buff kr 30,-

Ta kontakt på
911 92 108 eller
anne_dyve@hotmail.com
eller på facebook

