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NØDNUMMER
BRANN: 110 - POLITI: 112 - MEDISINSK NØDHJELP: 113

Politiet der du er: 02800

Forsidebildet:
Biskop Soveig Fiske på bispevisitas i Sør-Aurdal kommune, foran Reinli stavkirke, 
og Irene Kleven skaper stemning i nissetoget.

Vi søker frivillige journalister/
skribenter/fotografer! 

Nå søker vi frivillige journalister som kan være med å dekke små og store nyheter 
om Sør-Aurdal. Du vil få erfaring i å skrive, fotografere og publisere. Du vil kunne 
bidra i sosiale medier, bidra til å utvikle nettsidene og gå inn som en del av teamet som 
utgir SAposten.

Arbeidet er ulønnet, men er både morsomt og givende. SAposten gis ut på frivillig 
basis av Bagn idrettslag som et samarbeid mellom nettsidene i kommunen. 

Ta kontakt med oss på epost redaksjon@bagn.no for mer informasjon.

Ellingsæter 
sport- og turistseter i desember

Meny
Hver fredag:  Tacoaften kl. 17-21. Spis så mye du vil for kr 149,-

Hver lørdag: ”Ellingsæterbiffen” med tilb. kl. 12-21  kr 195,- inkl. kaffe
Hver søndag: Juletallerken og riskrem med rød saus kl. 12-18 kr 199,- 

inkl. kaffe

Nyttårsaften 
Koldtbord, varm buffet og dessertbord kl. 19-22.
Musikk av DJ Kåre.  Baren er oppe til kl. 02.00

Fyrverkeri kl. 24.00
Bordbestilling på tlf. 951 50 205.  Kr. 399,- p.p.

Åpningstider i julehelgen:
Torsdag 24. og fredag 25.: Stengt.

Lørdag 26. desember - lørdag 2. januar: 
Butikk åpen kl. 10-19. Kafeteria åpen kl. 12-24

Søndag 3. januar:  Butikk åpen kl. 10-16. Kafeteria åpen kl. 12-18.
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Kulturkvelden 2015

Fredag 20. november arran-
gerte Sør-Aurdal Røde Kors 
Besøkstjeneste i samarbeid 
med Sør-Aurdal kommune, 
årets kulturkveld i Bagn.

Anne Øyhus mottok kulturprisen 
for sitt årelange engasjement i kulturli-
vet i Sør-Aurdal, blant annet Røde Kors 
Besøkstjeneste hvor hun har vært med 
siden oppstarten i 1980.

Idrettsprisvinner Halvor Killi 
Grønnhaug har gjort det meget bra 
i sin idrett, kombinert, hvor han har 
hatt mange topplasseringer. Han har 
også gjort seg bemerket i mange andre 
idretter men kombinert har alltid vært 
det han har satset på, og holdt på med 
siden han var seks år gammel.

I tillegg til priser og blomster fikk 
prisvinnerne mange gratulasjoner fra 
scenen. Arrangørene hadde også flere 
kulturinnslag på programmet, av lokale 
utøvere. I tillegg var det allsang hvor Jan 
Henrik Bakke akkompagnerte. Det ble 
en trivelig kveld for de rundt 215 som 
hadde møtt frem, for å hedre to verdige 
prisvinnere.

Vinner av idrettsprisen Halvor Killi Grønnhaug, ordfører Kåre Helland og vinner av 
kulturprisen Anne Øyhus.

Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre sanglag med sin dirigent Jan Henrik Bakke.

Idrettsprisvinner Halvor 
Killi Grønnhaug sammen 
med sin familie.

Av Rune Larheim
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Prisvinner Anne Øyhus

Det som kjennetegner Anne, er den 
store frivilligheten. Hun er svært enga-
sjert i det som skjer og deltar gjerne 
som frivillig. Hun har et bredt engasje-
mentet i lag og organisasjoner i kom-
munen og stiller opp der det trengs en 
hjelpende hand.  

Hun gleder andre med sang og 
besøk. Anne er sjenerøs og inklude-
rende. Hun deltar aktivt i kulturlivet og 
er en ivrig publikumer.  Anne har gjen-
nom et langt liv gjort en særlig innsats 
for kulturlivet i kommunen.  Hun har 
gjennom sitt enestående engasjement 
bidratt til at vi har et levende kulturliv i 
Sør-Aurdal kommune. 

Røde Kors Besøkstjeneste
Kommunen samarbeider med Sør-

Aurdal Røde Kors Besøkstjeneste som 
arrangør av kulturkvelden her i kveld, 
og det er ikke tilfeldig. Anne har vært 
med i Røde Kors Besøkstjeneste siden 
oppstarten i 1980 og fikk nylig påskjøn-
nelse for 35 års innsats i besøkstjenes-
ten. De gleder eldre med besøk, fel-
lesskap og sang. Et populært tiltak er 
Kaffekroken for eldre. 

Hun har kokt kaffe og vært med 
som frivillig på mange arrangementer 
opp gjennom tiden.  Og hun er fort-
satt med som frivillig blant anna på 
Kaffekroken på Solbraut.

Sang og teater
Anne har alltid vært glad i å syn-

ge. Hun var med i Hølera og Dølven 
Sanglag, som senere ble til Sør-Aurdal 
koret. Hun sang aktivt i koret i nesten 
40 år, frem til hun var 70.

Siden har hun vært med i «Sangens 
glade tropp». De gleder eldre på sjuke-
heimen med sang en gang i måneden, 
og har faste øvinger på Solbraut. Da er 
Anne selvskreven i koret. 

Det har alltid vært mye latter og 
glede rundt Anne Øyhus. Hun ledet 
mange skuespill i Hølera og Dølven 
Sanglag. 

Anne har tidligere drevet mye med 
skuespill i Norges Ungdomslag, og har 
vært å se på scenen i ulike roller.

92 år gammel spilte hun seg selv 

som «Anne på Brøto» i revy-
en som Bagn idrettslag satte 
opp. 

Søndagsskole og misjons-
forening

Anne dreiv lenge søn-
dagsskolen i Hølera alene. Da 
søndagsskolene i kommunen 
fikk kulturprisen i 1991, var 
hun med og tok imot prisen.

Anne var lenge aktiv i 
Dølven misjonsforening. 
Senere ble hun med i Bagn 
Felles Kvinneforening, der 
hun fortsatt er med. 

Kulturformidler
Anne Øyhus er en ivrig kulturfor-

midler. Hun har blant annet vært på 
besøk i barnehagene og sunget og for-
talt fra gamledager. Hun har også hatt 
med seg rokken og kardet og spunnet i 
barnehagene. 

Anne forteller selv en historie fra en 
gang hun var i barnehagen på Bagn og 
spant på rokken: «Ein gutt kom heim 
frå barnehagen og sa: I dag har det vært 
ei dame hjå oss som har rokka!» 

Anne har vært med på Bagn 
Bygdesamling på sommerstevner og 
vært med og tatt imot skoleklasser på 
museet. Hun har kardet og spunnet, 
ysta, kinnet og laga smør på bygdesam-
linga. Hun brukte stavkinne, og skole-
elevene var med og holdt kinna når det 
begynte å bli tungt å kinne.

Hun har på denne måten formidlet 
kulturarven videre til barn og unge i 
kommunen.

Anne forteller om en gang hun var 
med på et stevne på en sæter der hun 
kinna og laga smør. Hun saltet smø-
ret i trauet. Folk flokka seg rundt og 
ville kjøpe smøret, og hun fikk solgt alt 
sammen, i ½ kg klumper som hun laget 
til.  

   
Sør-Aurdal springaren

Anne stod i bresjen for å rekonstru-
ere Sør-Aurdal springaren. Det er en 
egen springar fra Sør-Aurdal som var 
i ferd med å gå i glemmeboka. Men 

takket være innsatsen Anne gjorde, 
ble den hentet frem fra glemselen. 
Anne tok kontakt med gamle felespil-
lere i kommunen som kunne den. Anne 
dansa og skrev ned turene. Sør-Aurdal 
springaren vart rekonstruert. Begnaljom 
Spelemannslag arrangerte kurs, og slik 
er det i dag flere som kan Sør-Aurdal 
springaren. Nikolay, sønnen til Anne, er 
en av dem som har tatt opp igjen denne 
gamle dansetradisjonen fra Sør-Aurdal. 

Aktiv 95-åring
Anne Øyhus er en aktiv 95-åring. 

Hun stiller opp og er med både barne-
barn og oldebarn ut på ting som skjer. 
Anne trenger ikke lang varsel, hun 
hiver seg rundt og er klar! 

Til jul gleder familien seg til å få 
med bestemor og oldemor på «Putti 
Plutti Pott og Julenissens skjegg» med 
Hedalen Ungdomslag.

Anne har vært en inspirasjonskilde 
for mange. Hun har selv en stor familie 
som er svært aktive innen kulturlivet i 
kommunen. De kan røpe at Anne er en 
ivrig tilhører og kritiker, og gir gode til-
bakemeldinger.

Kulturbærer
Anne er en stor kulturbærer, som 

har lagt ned en stor frivillig innsats i 
kulturlivet i kommunen gjennom en 
årrekke. Hun er fortsatt aktiv og deltar 
på alt hun kan.

Av ordfører Kåre Helland

Anne Øyhus har vært svært engasjert i kulturlivet i Sør-
Aurdal, og er fortsatt aktivt med i en alder av 95 år. 
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Idrettsprisen 2015 til Halvor
Det er i år niende gangen 
idrettsprisen blir delt ut på 
kulturkvelden. Det er idretts-
rådet i Sør-Aurdal som velger 
ut kandidat.

Idrettsprisen fra Sør-Aurdal kom-
mune har følgende formål at den skal 
stimulere unge talent til å satse innen 
idretten.

Idrettsprisen kan delast ut til enkelt-
personer, fortrinnsvis talent, som 
representerer ein klubb i kommunen, 
er busett i kommunen, eller har lagt 
grunnlaget for sin suksess gjennom ein 
oppvekst i kommunen. 

Vinneren av årets idrettspris,  Halvor 
Killi Grønnhaug , er en ung og ambisiøs 
idrettsutøver som er født i 1999. Han  
går nå første året på NTG Lillehammer, 
kombinert.

Hovedidretten  til Halvor  er hopp 
og kombinert, men han har også spilt 
fotball for Hedalen aldersbestemte 
klasser opp til G14. De ble avdelings-
mestere i høstsesongen 2012. De to 
siste årene har han spilt på Valdres/
Fagernes G16 lag. Han har også deltatt 
flere ganger i miniton på Beitostølen 
med gode løpstider i forhold til alder. I 
2011 var han beste valdris i sin klasse.

Hopp og ski/kombinert har han dre-
vet med siden 6 års alderen. Han har 
utviklet seg litt fra år til år, og har de 
siste årene hevdet seg bra både lokalt 
på fylkesnivå og på nasjonalt nivå i 
RC-cupen.

Av ordfører Kåre Helland

Danseren i blått på det øverste bildet er Sigbjørn Framnes, 
og danseren i lys skjorte på bildet til venstre er Syver Kvaal.

Seniordansen starter opp igjen torsdag 14. januar kl 18 på 
Fossvang. Vi ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen. 
«dans i glede…. Dans for livet» 

Mvh Sør-Aurdal seniordans

Senior-
dans
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ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80

Velkommen til 
SPAR Bagn

- ditt naturlige stoppested på din vei videre i Valdres. 

- 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

Butikksjef Alf Sverre Brustad

Julens åpningstiderLørdag 19. des 9-18Søndag 20. des 14-18Mandag 21. des 8-21Tirsdag 22. des 8-21Lille Juleaften 8-21Juleaften 9-131. og . dag jul stengtsøndag 27. des stengtMandag 28. des 8-21Tirsdag 29. des 8-21Onsdag 30. des 8-21Nyttåsaftaften 9-1601. januar stengtLørdag 02. jan 
9-18



7Sør-Aurdalsposten

Bagn musikkorps 100 år
Bagn Musikkorps er 100 år i 
år, og markerte det bl.a. med 
en flott jubileumskonsert på 
SAUS i høst.  

Korpset ble stiftet i 1915 av Martin 
Islandsmoen på Dølven Skule, og da 
var navnet Måltrosten. Islandsmoen  var 
første leder, og senere har korpset hatt 
viktige ledere som Knut Siegesmund, 
Rolf Skyvulstad og Åge Evenstuen som 
virkelig satte spor etter seg.  Korpset 
hadde sin glanstid på 70- og 80-tallet 
da de bl.a. spilte med H.M.Kongens 
Gardes Musikkorps i forbindelse med 
60-årsjubileet sitt.  På 80-tallet hev-
det de seg bra i flere konkurranser, og i 
1986 fikk de kulturprisen sammen med 
Begnadalen Musikkorps. I de senere 
årene har Ole Fønhus og nå Ole Kristian 
Nyhagen vært viktige ledere i korpset.  
Gjennomsnittsalderen på medlemme-
ne har økt betydelig, og korpsets største 
utfordring er å få rekruttert nye, yngre 
krefter.  Korpset samarbeider fortsatt 
tett med Begnadalen Musikkorps, noe 
som er alfa og omega for begge parter.  

Medio november holdt de en strå-
lende jubileumskonsert på SAUS 
sammen med sin faste samarbeidspart-
ner fra Begnadalen.  Heidi Bråten, opp-
rinnelig fra Bagn, var invitert til å spille 
med, og hun stilte som gjestesolist på 
”Cornet solo – share my Yoke” av Joy 
Webb.  Bodil Øyhus Phil sang vakkert 
til ”Blå salme” av Henning Sommero.

Konfransier Mikael Fønhus, som 
også har sin historie i Bagn Musikkorps, 
trakk fram noen av samarbeidspart-
nerne korpset har hatt gjennom tidene, 
og vi fikk noen artige smakebiter.  Signe 
Marie Hagen representerte samarbei-
det med HFFMF (Hølerafossens feste-
lige menneskeforening) og skildret den 
deilig vårstemningen på Bagn INNTIL 
”korpsmusikaratn begynna å trø uta-
for barneskula” og ”frostrøyken står ut 
or tuban når Leitekarat’n verme opp 
instrumente sine i kveldskald april-
luft.”  Og det tette programmet 17.mai 
var selvfølgelig ikke glemt.  ”Ved gam-
leheimen lira korpset tå se’ 2 nasjonal-
sanga og 3 lyriske stykkjo før 24 musi-
kanta gjer heilomvending på minst 25 
forskjellige måta”.  Korpssamarbeid 
har vært tema på flere av Bagn ILs 
revyer, og det ble vist artig videoklipp 

fra dette.  Også Ole Fønhus og Ole 
Listerudbakken hadde et lengre humo-
ristisk innslag med historisk tilsnitt. 

I en høytidelig sekvens ble flere av 
musikantene tildelt medalje for lang 
og tro tjeneste, fra 20 til 50 års spill. 
Herman Leite og Steingrim Øyhus ble 
utnevnt til æresmedlemmer for svært 
lang fartstid og stort engasjement for 
korpset. 

Styerleder Bjørg Eva Storrø mottok 
mange gratulasjoner og gaver på vegne 
av korpset.  Rigmor Skyvulstad, enken 
etter den legendariske dirigenten Rolf 
Skyvulstad, mimret tilbake, bl.a. til 
årene da korpset innledet 17.mai med 
uforglemmelig stikkelsbærvin hos 
Helga Bakken på Haga sammen med 
muntrasjonsråd Arne Klosbøle, før 
frokost på Fossvang og spilleoppdrag i 
bygdene. 

Da korpset avsluttet konserten med 
”Vitae lux” av Frode Alnæs og med Ole 
Fønhus som solist, var dirigent Ole 
Kristian Nyhagen et eneste stor smil, og 
han var ikke vond å be da et stående, 
entusiastisk publikum krevde 
ekstranummer.  

Og de som ikke fikk med seg 
jubileumskonserten, har en ny 
mulighet til å høre korpsenes 
julekonsert i Begnadalen Kirke 
lørdag 19/12 kl. 18 og i Bagn 
Kyrkje søndag 20/12 kl. 19.30.

Av Anne Dyve

Bagn musikkorps med solist Einar 
Mosleth.

Bjørg Ingrid Brennos entre som 100-åring.

Bodil Øyhus Pihl synger ”Blå 
salme”.
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Skigruppene i 
Bagn, Begna og Begnadalen IL

inviterer unge og eldre til en ny sesong med skirenn og skiglede vinteren 2015 - 16

Det er felles klubbcup for Bagn 
IL, Begna IL og Begnadalen IL. Renn 
annenhver uke Leirskogen og Åsemyra. 
Rennstart kl. 18.15 for de uten tidtaking, 
og kl. 18.30 med tid. Påmelding fra kl. 
17.45 Kuldegrense er - 15 grader C. 
Ved vanskelige værforhold kan løype-
lengden forkortes, eller rennet utsettes/
avlyses. Saft serveres ved hvert renn. I 
tillegg selges også kaffe og vafler. Tilbud 
om null-løp for de voksne, og ned til 
de som er født i 2002.For å få premie i 
klubbcupen må man delta på minimum 
5 renn (inkl. telenorrenn). 

Idrettsforbundets obligatoriske bar-
neidrettsforsikring forutsetter medlem-
skap i et av idrettslagene. Det er derfor 
krav om medlemskap.

Skitrening på torsdager
Det blir skitrening på torsdager kl 

18. Motsatt sted av hvor det er klub-
brenn den uka. Stilart som klubbren-
net den uka. Kontaktperson er Morten 
Bellika Johansen, tlf. 906 76 108.

Skisamling på Leirskogen 22 - 23. 
januar

Denne helgen blir det tradisjonelle 
skisamling på Leirskogen, med over-
natting på grendahuset for de som 
er født i 2007 og tidligere. Det er også 
mulig for yngre å være med, men med 
foresatte. Deltakeravgift kr 200. Mer 
informasjon kommer

Aktivkontingent er kr 200,-
For Bagn IL innkreves denne 

19.01. / 02.02. Eller innbetales til konto 
1604.02.79427.

For Begna IL og Begnadalen IL 
12.01. / 26.01. Eller innbetales til konto 
6185 05 13928. 

Dette dekker deltakelse og premi-
ering på alle klubbrenn samt deltakelse 
på kretsrenn/landsrenn.  

Egen startkontingent for klubbmes-
terskap kr 50,-

Vi ønsker skiløpere i alle aldre og på 
alle nivå velkommen til en ny og variert 
skisesong! 

Leder Bagn: Oddvin Sørbøen tlf. 924 59 590 
(styremedl. Merethe Lundene, Ole Jørgen Bergene 
og Anette Dokken).
Leder Begna: Håvard Stensæter, tlf. 901 32 382
Leder Begnadalen: Knut L Hougsrud, tlf. 488 99 339

SKIAKTIVITET- OG FELLESSKAP ER GODT FOR HELSA!

Terminliste sesongen 2016
Dag Dato Sted Status Stilart
Ti 05. jan Leirskogen Klubbrenn  Fristil
Ti 12. jan Åsemyra Klubbrenn Klassisk
Ti 19. jan Leirskogen Klubbrenn Klassisk
Fr/Lø 22/23. jan Leirskogen Skisamling for alle født 2007 og tidl. Mer info kommer
Ti 26. jan Åsemyra Klubbrenn Fristil/Langrennscross
Ti 2. feb Leirskogen Telenorkarusell  Fristil/Langrennscross
Ti 9. feb Åsemyra Telenorkarusell Fristil/Langrennscross
Ti 16. feb Leriskogen Telenorkarusell
   Premiering Telenor Klassisk
Ti 23. feb Åsemyra Klubbrenn     Klassisk
Ti 8. mars Leirskogen Klubbrenn Stafett/Fristil/To mannslag 
Ti 15. mars Åsemyra Klubbrenn Fristil
Sø 3. april Leirskogen Klubbmesterskap
   Premiering klubbcup 0-løp
Med forbehold om endringer. Følg med på www.bagn.no og facebooksiden til Bagn IL
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Bagn IL har dratt i gang bingo i bruktbutikken på 
Valdrestunet. 

Flere onsdager i høst har bingo’n trukket folk i alle aldre som har 
hatt en hyggelig kveldsstund med kaffe og gjærbakst og en spen-
ningsstund rundt bingobrettene. Og avhengig om man vant hjørner, 
ramme, bilde eller fullt brett, så varierte premiene fra kaffeposer og 
Bagn ILs julekalender til pengepremier der 1000 kroner var toppre-
mien. Da undertegnede var innom, ble 1000-lappen delt mellom 
Kristian Granås og Bjørnar Nybråten som fikk bingo samtidig.  

Av Anne Dyve

T.h.: Amadeus Skaro Dokken og Stian Granås krysser av i håp om bingo.
 Nederst: Hele bruktbutikken blir tatt i bruk når det arrangeres bingo

Bingo

 Vinnerne Kristian Granås og Bjørnar Nybråten 
delte 1000-lappen ettersom de fikk bingo samtidig.
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Nissemarsj innledet adventstida
Lørdag 28/11 ble det riktig stem-

ningsfullt utenfor Valdrestunet da 
masse smånisser med fakler sang 
julesanger og julegrana ble tent.  
Bagn IL hadde invitert alle barn 
til å bli med på nissemarsjen som 
startet på SAUS kl. 16, gikk opp 
Fossvangbakken, gjennom sentrum 
og altså endte opp ved grana på 

Adrian B. Dieserud, Hanna Acatrinei og Nora Acatrinei 
på Mamma Monicas arm i nissetoget.

Valdrestunet.  Etter at treet ble opplyst 
og nissene hadde sunget et par sanger, 
var de fornøyde og trakk inn på tunet 
der de visste at et par større nisser ven-
tet med sekkene fulle av småposer. 
Bruktbutikken til Bagn IL i 2.etasje ble 
samlingsstedet der alle små og store 
møttes for å kose seg med kaffe, gløgg, 
pepperkaker og nisseposer, servert av 

Torhild Kollsgård og Torhild Skjerve. 
Alle de 140 nisseposene fikk ben å gå 
på, så da kan det være en liten indika-
sjon på hvor mange som hadde fun-
net veien til julegaten og Valdrestunet 
denne ettermiddagen.  Og dermed var 
adventstida på Bagn innledet. 

Av Anne Dyve

Nissemor sjølv, Gro Merete.
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Nissemarsj innledet adventstida

Ingrid Dølven sammen med Emilie Barkost og mamma Silje. 
Kaisa Solberg er en liten 

nisse-luring med glimt i øyet.

Nissejenta Mathilde Amundsen.
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Begnaljom holdt kurs

Sist i november holdt 
Begnaljom Spel- og dansarlag 
dagskurs i hardingfele, tora-
der, langeleik og hallingdans 
på SAUS.  

Daniel Storengen fra Etnedal og 
Stein Ivar Øvergaard fra Leirskogen var 
instruktører på torader, og de hadde en 
mix av nybegynnere og viderekomne 
å ta seg av.  Da undertegnede kom på 
besøk, var det toraderøving i fire rom, 
så alle hadde tydeligvis fått øvingsopp-
gaver på sitt nivå. Deltakerne var stort 
sett voksne folk med stor iver og god 
selvdisiplin, og som hadde god fram-
gang i løpet av dagen.

Kurset strakk seg fra kl. 10 til kl. 
19  med pauser og to måltider innlagt.  
Etter middag begynte det nok å røyne 
på litt for de yngste, men øve-øktene 
begynte å gi resultater, og det var mulig 
å gjenkjenne melodier.  I danserom-
met var de yngste ivrige med å plan-
legge hva de skulle vise fram på  avslut-
ningskonserten på kvelden sammen 
med instruktør Stian Roland fra Øystre 

Slidre.  Hallingkastene var selvskrevne 
sammen med andre akrobatiske krum-
spring.  På det minste rommet hadde 
Adele Blåfjelldal den luksus å ha to 
instruktører i langeleik med seg, Trude 
Bakke og Anniken T. Lid. Ikke rart hun 
hadde det gøy.   Og fra kunst- og hånd-
verkavdelingen på skolen kunne man 
høre hardingfelene på lang avstand.  
Trygve Bolstad og Laura Ellestad var 
svært kyndige instruktører for et knippe 
unge jenter.  

Runar Kolsrud og Tor Morten Røhr 
i Begnaljom har forberedt kursdagen, 
og de synes det er gøy å se nye, unge 
talenter i folkemusikken.  De har et mål 

om å fortsette kursingen utover vinte-
ren, men har litt problemer med å få 
tak i instruktører som har tid. Utover litt 
kursvirksomhet så er det relativt stille 
rundt Begnaljom Spel- og dansarlag 
for tiden.  Spelemannslaget har ikke 
spilt sammen siden Trygve Bolstad fikk 
kulturprisen i 2011.  Men til våren er 
det Sør-Aurdal sin tur til å arrangere 
Valdreskappleiken, og da våkner med-
lemmene i Begnaljom forhåpentligvis 
til liv.  Og kanskje blir noen av kursdel-
takerne denne lørdagen å finne i tevlin-
gene.

Av Anne Dyve

Toraderspillerne:  Sondre Evensen og Jon Harald Kolsrud lærer toraderspill 
av Stein Ivar Øvergaard. 
Danserne: Erik Thorsrud trena hardt for å få til hallingkast. Stian Roland 
var instruktør.
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Bispevisitas i Sør-Aurdal
Første uken i desember var 
biskop Solveig Fiske på 
Bispevisitas i Sør-Aurdal 
kommune.

Besøket startet på morgenen tirs-
dag 1. desember, i Leirskogen kir-
ke og Valdres Skigard. Videre fulgte 
omvisning i Reinli stavkirke, middag i 
Makalausbua og kveldsmesse med kaf-
fe i Reinli kapell samme dag.

– Vi har besøkt alle kirker og har 
vært på en del bedriftsbesøk, i tillegg til 
å ha møtt folk i alle aldre og besøkt alle 
bygdene i Sør-Aurdal kommune (SAK), 
forteller biskopen. Under hele besøket 
var det forskjellige underholdnings-
innslag av lokale utøvere fra SAK.

Solveig Fiske har vært i Sør-Aurdal 
tre ganger tidligere som biskop. Etnedal 
er den eneste kommunen hun ikke har 
besøkt i Valdres, og de får besøk i 2016. 
– Det er viktig med trosoppfølgingen 
etter at den ble borte fra skolen, fortset-
ter Fiske, og Helena Wright er ansatt 
som trosopplæringsmedarbeider i SAK 
i den forbindelse.

På spørsmål om asylsøkerstrømmen 
forteller biskopen at hun har besøkt og 
vil fortsette å besøke asylmottak. Hun 
er opptatt av at alle asylsøkere skal få 
sin sak behandlet på riktig vis.

– Vi må øve oss i å møte mennes-
ker med gjestfrihet og åpenhet. Vi har 
mye å lære av Angela Merkel som sier 
at ikke alle har rett til opphold men alle 
saker skal bli behandlet på en ordentlig 
måte, sier Solveig Fiske i samtale med 
undertegnede i Reinli stavkirke.

Hun legger til at de vi tidligere 
måtte sende penger til for å hjelpe, nå 
er midt i blant oss. Fiske blir lei seg 
over en del av det som står på sosiale 
medier vedrørende asylsøkere, også fra 
politisk hold. Hun spør om vi har glemt 
den barmhjertige samaritan, som utfor-
drer oss i å ikke gå forbi en som tren-
ger hjelp men å vise nestekjærlighet og 
barmhjertelighet. – Vi må passe oss for 
hva vi skriver om mennesker som er på 
flukt, avslutter hun.

Bispevisitaset fortsatte onsdag med 
besøk på Bagn skole, Sør-Aurdal ung-
domsskole, SAK, Reinli barnehage, 
Valdres Mathus og Bagn Bygdesamling. 
Torsdag fortsatte ferden til Begnadalen 

barnehage og Begna Bruk, før følget 
satte kursen mot Hedalen. Der ble det 
omvisning og middagsbønn i Hedalen 
stavkirke og omvisning i Hedalsheimen 
og SALTO sine lokaler. Torsdag kveld 
var det konsert i Begnadalen kirke med 
blant annet Hedalen sangkor og Bagn 
og Begnadalen musikkorps.

Visitasen ble avsluttet søndag 6. 

desember i Bagn kirke, med blant annet 
Bagn- og Begnadalen speidergruppe og 
Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre sang-
lag. Etter gudstjenesten holdt bisko-
pen sitt visitasforedrag, og det var lett 
underholdning og allsang i bedehuset 
i Bagn.

Av Rune Larheim

Signe Elisabeth Kvåle, Anders Løberg, Marianne Haldis Jensen, Solveig Fiske, Helena 
Wright, Carl Philip Weiser og Liv Barbro Veimodet, i Reinli stavkirke.

Fra venstre: Malin Bøen, 
Jørgen Hagen Larheim, 
Solveig Fiske og Marianne 
Bang Skjerpen i menighets-
salen. De tre ungdommene 
fremførte blant annet STAUT 
sin «Deres Jul».

Marianne 
Haldis Jensen 
overrakte til 
biskopen, bilde 
av Reinli stav-
kirke og pin 
med et av inn-
vielsekorsene 
fra stavkirken.
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www.stavadalen.no - Tlf. 915 62 621 - 908 85 403

Husk å  
skifte batteri
Alle røykvarslerbatterier må byttes ut 
én gang i året. Disse får du selvsagt 
gratis hos oss.

Velkommen

Kom innom kontoret vårt på Bagn 
eller Fagernes for å motta batterier til 
dine røykvarslere. Ring oss på  
tlf 613 47 600 eller gå inn på 
gjensidige.no/batteri for mer 
informasjon. Nyttårstilbud 

på Bagn treningssenter
 Melder du deg inn innen 14. januar 2016 

kan du trene hele 2016 til gunstig pris!
Over 20 år er prisen kun 2500,- for hele 2016*

Under 20 år er prisen kun 1600,- for hele 2016*

Gå inn på www.deltager.no/BagnTreningssenter2016 
for å melde deg inn.

Når betaling er registrert, branninstruks og 
medlemsbetingelser signert vil du få utdelt nøkkelbrikke. 

Da er det bare å begynne å trene! 
Har du nøkkelbrikke så bruker du brikken du har.

For spørsmål kontakt Tore på tlf 907 43 140 (på dagtid) 
eller på epost medlem@bagn.no

*Nøkkelkortet kommer tillegg med 100,- du må også være medlem av Bagn IL

Makalausbua har åpent 
hver søndag fra 12-18 

Hvis snøforholdene tillater det 
åpner vi skisesongen 2. juledag

Nytt av året er at det vil bli 

lys i familiebakken, 
slik at det kan bli noe kveldskjøring. 

Velkommen til 
Stavadalen skisenter!

”Hjemmelagde” julegaver?
På Bangsmoen stiller 

ca. 65 husflidsprodusenter ut sine varer for salg. 
Her er mye som egner seg 

både til eget bruk og for salg.  
Julepynt, hjemmelagde drops og 
julebakst kan også kjøpes her. 

Bangsmoen holder åpent t.o.m søndag 20. desember.

Åpningstider:  
Fredager 11-17 - Lørdager 11-16 - Søndager 11-16

Bangsmoen

Sønd 20.12:  13.00-17.00
Mand 21.12: 09.00-17.00
Tirsd 22.12: 09.00-20.00
Lille juleaften: 09.00-20.00
Juleaften: 09.00-12.00
1. og 2. juled:  Stengt
Sønd 27.12: Stengt

Mand 28.12:  09.00-17.00
Tirsd 29.12: 09.00-17.00
Onsd 30.12: 09.00-20.00
Nyttårsaften:  09.00-16.00
1. nyttårsdag:  Stengt
Lørd 02.01:   09.00-15.00

Velkommen til en hyggelig julehandel iMatkroken Reinli!
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Gapahuk ved 
hoppanlegget 
Endelig er snøen her, og Bagn IL har en god nyhet til alle som 
kommer til å tilbringe tid i hoppanlegget vårt.  

I høst har Bagn Budservice og Valdresskigard, det vil si Allan Olsen og Oddvin 
Sørbøen,  bygd en flott permanent gapahuk ved anlegget.  Det var flere  flotte stun-
der i bakkene og rundt grillen i fjor vinter, blant annet i forbindelse med idrettssko-
len. Det skal vi gjenta denne vinteren, og nå har vi altså mulighet til å gå under tak 
ved behov. Vi gleder oss!

Lysmarkering 
for drepte og 
skadde på veg-
ene i Oppland

 
Tirsdag 12. januar arrange-
rer Sør Aurdal kommune og 
Oppland fylkes trafikksikker-
hetsutvalg lysmarkering for 
drepte og skadde på vegene i 
Oppland i 2015

 
Dette er den 19. ulykkesmarkerin-

gen siden starten i 1997. Den gang ble 
det tent 652 lys for 17 drepte og 635 
skadde på vegene i Oppland.   I 2015 
ble det tent 279 fakler for 7 drepte og 
272 skadde i trafikken i Oppland i 2014.

Det er møteulykker og utforkjø-
ringsulykker som er de vanligste ulyk-
kestypene på vegene i Oppland. De 
fleste ulykkene skjer på hovedveger 
som E6 og Rv 4, hvor trafikken er størst. 
Det har også skjedd en del ulykker på 
E16.

 
- Vi har stor gjennomgangstrafikk 

i Oppland. Derfor er det positivt at 
Statens vegvesen starter arbeidet med 
ny E16 fra Bagn til Bjørgo i 2016. Dette 
arbeidet kommer i tillegg til arbeidet 
med å bygge nye trafikksikre veger 
på E6 i Gudbrandsdalen og rv. 4 på 
Hadeland, sier Gunnar Tore Stenseng.

Ulykkesmarkeringen den 12. januar 
starter ved utescene på SAUS, før fak-
keltoget går til Bagn kirke for en min-
negudstjeneste. Fakkeltoget etter guds-
tjenesta tilbake til SAUS for en marke-
ring inne i gymsalen. Lokale utøvere 
deltar under minnemarkeringen.

Det blir igjen 
revy på Bagn 

Fredag 26. februar kl 1930 er første 
forestillingen av revyen «fri flyt». Det 
blir også 2 forestillinger lørdag. Så her 
er det bare å trimme lattermusklene og 
holde av tiden. Følg med for kjøp av bil-
letter på nyåret! Vi ønsker velkommen! 

Mvh Revygruppa i Bagn IL

Treningsglede
Her har vi noen av spillerne på Bagn G10 som har trening på tirsdager i gymsalen fram 
til snøen kommer og skirennene starter. F.f.v. Magnus, Mads, Leon, Marius og William. 
B.f.v. Øyfrid (trener), Mikael Andreas, Magnus, Eivind, Birk og Sivert.
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Informasjons-guide for Sør-Aurdal
Vi er nå i full gang med flotte turforslag og informasjon om kommune og bedrifter i Sør-Aurdal. 
Vi er bortskjemt med mange positive tilbakemeldinger, og jobber for at 2016 utgaven blir like bra 
som tidligere år. 

Guiden sendes gratis til hytteeiere og fastboende og overskuddet bidrar til at Bagn Idrettslag kan gi et enda bedre tilbud til 
barn og unge i Sør-Aurdal. Takk til alle som bidrar med stoff og støtter oss med annonser. Årets informasjonsguide vil komme 
i postkassen før påske.

Har du forslag om noe vi bør skrive om, eller har du selv ting du ønsker å dele med flere? Eller vil du støtte med en annon-
se? Vi ønsker innspill og gjerne bilder fra hele kommunen. Har du kanskje en turopplevelse du vil dele med flere? 

Ta kontakt med Per Arne Ellefsen i Norsk kommuneinfo/Bagn IL på epost post@komminfo.no På forhånd takk for hjelpen!

Aktuell 
julegave 
også i år?

Boka ”Bilder fra en svunnen tid 
1930-1970” kom som kjent ut for to år 
siden og ble godt mottatt. Den innehol-
der ca. 350 bilder – med tekst – fra alle 
deler av Sør-Aurdal.

Den første boka - med bilder fra før 
1930 – er også fortsatt aktuell for kom-
plettering. Etternølere har nå sjansen til 
et godt julegavekjøp.

Prisen er fortsatt kr 300 for den 
nyeste boka og kr 200, for den eldste.

Ved kjøp av begge er prisen kr 400. 
Bøkene kan kjøpes i flere butikker 
over hele kommunen - eller direkte av 
Rotarymedlemmer.

Sør-Valdres Rotary

Gapahuk på Knappåsen
NSOL har i sommer og høst snekret ny gapahuk på Knappåsen. 
Den ligger langs den vanlige skiløypa ved Guttormtjern.  

Det har vært seks – syv ivrige medlemmer i NSOL som har jobbet med gapahu-
ken, og på bildet som viser innspurten på jobben er Kjell Haugen, Bjørn Amundfoss  
og Gudbrand Brekkei ferd med å henge opp et stort oversiktskart som er laget til 
sommer.

 
NSOL har også laget ny tursti ned i bygda i høst.  Denne begynner ved Vestre 

Holte- grinda og går ned mot Urula og følger elvekanten helt opp til Steinbekkbrua.  
Vinterstid er dette skiløypetrase, men det er fullt mulig å legge spaserturen her om 
en ikke er en ”milsluker” på sine trimturer, før vinteren er her med mye snø.

Ole Gjerdalen
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Aktiviteter i 
Sør-Aurdal

Det siste året har jeg har lært mye 
om vår langstrakte kommune som jeg 
ikke visste fra før. Jeg har vært i kontakt 
med flere lag og foreninger som alle har 
et brennende ønske om å skape allsi-
dig aktivitet i vår kommune. Her skjer 
det noe hele tiden for folk i alle aldre, 
til tross for det utflytta Sør-Aurdøler til 
tider kan hevde!

Nesten 80 lag og foreninger er 
registrert av kommunen, og det fin-
nes mye mer aktivitet. Det er laget en 
kortfattet aktivitetsoversikt for Sør-
Aurdal til allment bruk. En oversikt som 
viser et svært så allsidig tilbud for Sør-
Aurdølene på tvers av bygdegrensene. 
Denne finnes under Fritid på kommu-
nens hjemmeside. Visste du at det fins 
en maleklubb i kommunen? Og at et av 
idrettslagene har tilbud om karate? Og 
at et annet idrettslag bygger skiskyt-
teranlegg i disse tider?

Vår helseminister Bent Høie hev-
der at ensomhet er mye farligere enn å 
røyke. Ved å være frivillig eller deltaker 
på en aktivitet, bygger du også nettverk 
på bakgrunn av felles interesser. Det er 
også en utfordring på landsbasis å skaf-
fe nok frivillige til å drive lag, foreninger 
og aktiviteter, siden den velkjente tids-
klemma spiser opp alle minuttene våre. 
Som frivillig er du en del av et viktig 
folkehelsearbeid og et samfunnsarbeid 
for innbyggerne i kommunen!

Til alle som er frivillige i kommunen, 
takk for den innsatsen dere gjør for 
et godt folkehelsearbeid i Sør-Aurdal 
kommune!

Nå har nok mange begynt å tenke 
på nyttårsforsetter. Om du er av de 
som ser et potensiale for endring i eget 
liv, men opplever at du ikke når måle-
ne dine, kan Frisklivssentralen i Sør-
Aurdal hjelpe deg med dette. Ta kontakt 
med Ida på tlf. 97 66 41 50.

En fin resept for livet er å ikke hele tida 
legge målene for kropp, livsstil, samliv, 
kariere så langt borte at du aldri når dem. 
Per Fugelli

Med vennlig hilsen
Ida Blåfjelldal
Folkehelsekoordinator/
frisklivsveileder
Sør-Aurdal kommune

Fiskeglede

Fiske æ ein hobby som gjer ein mange muleheiti gjønnom livet. Frå ein æ ung te 
ein bli eldre. Ein nedarva matnyttig kunst som gjer ein så mangt. Alt frå avkobling 
frå ein ellers hektisk hverdag, å ta det mæ ro i eit miljø som æ sunt før både kropp 
og sjel. Det gjer de ny energi og fresk luft, gjer de god trening, kan væra sosialt 
og lærerikt. E æ sikker i min sak om at det æ ein fantastisk måte å væra ilag på. 
Oppfordra te å ta ein tur ut mæ fiskestånge mæ dei unge håpefulle, lære dei å ta 
vare på gammal kunnskap og dele dei nære ting

Av Elin Kløvstad

Lions Club Vassfaret 
i gang med julesalget

Lions club Vassfaret er full gang  med 
det årlige julesalget. Også i år er vi klar 
med kornband, kalendere og loddsalg. I 
tillegg har vi praktiske bøtter med stø-
singel. Og skulle det fortsatt være noen 
som ønsker påfyll av våre populære 
Vassfarkrus, har vi noen få igjen.

Vassfarkalenderen har som vanlig 
variert innhold med bilder fra først på 
1900- tallet og fram til 1970-årene. Og 
så finner vi tradisjon tro elevene som 
gikk Vassfarturen i juni på framsida.

Vi vil også nevne det tradisjonelle 
julelotteriet vårt, som har blitt veldig 
godt mottatt.  Også i år har vi fått et 
flott maleri fra Galleri Trollhaugen, og 
sammen med ca. 40 andre store og små 
gevinster skulle det bli mange vinner-
muligheter.

Som nevnt mange ganger før, går 
inntektene av årets salg uavkortet til 
gode formål i bygdene våre.

Priser: Kalender kr. 75, kornband 
kr 50, bøtte med strøsingel kr 100, 
Vassfarkrus kr 50 og lodd kr 5.

Av Ole Gjerdalen



18 Sør-Aurdalsposten

Julens åpningstider
 
 Senteret Kafe Vinmonopolet Apotek
Fredag 18. desember 10-20 9-20 10-18 9-19
Lørdag 19. desember 10-15 10-17 10-15 10-14
Søndag 20. desember 14-18 11-18 stengt stengt
Mandag 21. desember 10-20 9-19 10-18 9-17
Tirsdag 22. desember 10-20 9-19 10-18 9-17
Lille Juleaften 10-20 9-18 10-18 9-17
Juleaften 9-12 9-12 stengt 9-12
1. og 2. dag jul stengt stengt stengt stengt
søndag 27. desember stengt 11-18 stengt stengt
Mandag 28. desember 10-18 10-18 10-18 9-16
Tirsdag 29. desember 10-18 10-18 10-18 9-16
Onsdag 30. desember 10-18 10-18 10-18 9-16
Nyttåsaftaften 9-14 9-16 Stengt 9-14
01. januar Stengt   
Lørdag 02. januar 10-15 10-17 10-15 10-14

Velkommen til en 

trivelig julehandel!

97665137
Bagn Budservice

97665137
Bagn Budservice

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

alla-ols@online.no

nybrotenmaskin.com

Bruk lokal ekspertise!
• Alt i glassarbeid, herunder utskifting av punkterte vindusruter hjemme hos deg

• Levering og montering av vinduer og ytterdører fra  snekker´n og våre egenproduserte dører og vinduer. 
Vi leverer til både hus og hytte

• Platemøbler som kontorpulter, leksepulter, garderobeskap med mer i laminert eller finért
• Kjøkkeninnredninger i heltre eller finérte plater etter din spesifikasjon

• Senger og soveromsinventar • Baderomsinnredninger • Trapper • Låser

Støtt opp om lokale arbeidsplasser og ta kontakt med oss så kommer vi gjerne på befaring og måltakning. 
Hos oss treffer du fagfolk du kan stole på!

  
Kontor 61 34 70 03 - Ole Arne 91 33 88 85

  olearne@solheim-trevare.no - www.solheim-trevare.no
Besøksadresse: Tellatn 30 Sliperiet, 2930  BAGN
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UKM 2016 Valdres
UKM er for deg mellom mellom 13
og 20 år, men er du under 13 år, kan
du fremdeles delta om du er med i
en gruppe med eldre ungdommer.

Påmeldingsfrist: 6. februar på www.ukm.no
Mønstringsdato Valdres er

lørdag 20. februar 2015 i kulturhuset på Fagernes.

Bruktmarked
Vi tar imot gjenstander til bruktmarkedet.

Pyntegjenstander, antikk, gamle radioer, bøker,
tregjenstander, Norgesglass, småmøbler osv.

Ring oss på 918 30 496 eller kom innom i åpningstidene 
fredag 13-20 og lørdager 10-15 på Valdrestunet. 
Inntektene går til utvikling av Fossvangområdet.

På forhånd takk for støtten!

Bagn IL vil takke 
for pengegaven som kom inn i forbindelse 

med Frank Fjelds gravferd 17. november i år.

KUNNGJØRINGERKUNNGJØRINGER

Julekonserter
 

Tradisjonen tro arrangerer Bagn og Begnadalen musikkorps
julekonserter den siste helga før jul. 

Det blir go’klang fra både messing og sangkor m/solister, 
samt andakt, orgelmusikk

og masse god julestemning.
 

Begnadalen kirke lørdag 19. desember kl 18.00
Bagn kirke søndag 20. desember kl 19.30

Konsertene er gratis, men det er mulig å gi en 
gave til korpsene ved utgangen.

Velkommen!

Bagn IL idrettsskole 
2016

Bagn IL idrettskole forsetter onsdager fra kl 1745-1900.
Første dag etter nyttår er onsdag 6. jan.

Gratis aktivitetsdag i Etnedalshallen 9 januar kl 10-13.
For påmelding, aktivitetsplan og mer informasjon

www.bagn.no/bagn-il/idrettskolen
Mvh Bagn Idrettslag

Nasjonalt legevaktnummer 

116 117
Alle kommuner i Norge har en legevaktordning 

for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. 
Når du ringer 116 117 

kommer du i kontakt med legevaktsentralen i 
området der du oppholder deg. 

Er det akutt og står om liv, ring 113.

Bagn IL-tekstiler 
fine julegaver

BIL windbreaker 
barn kr 300,-  voksne kr 400,- 

påtrykt navn kr 50,-

BIL lue kr 70,- 

BIL buff kr 30,-

Kan bestilles i bruktbutikken, 
på facebook/BagnIL eller 

på mobil 911 92 108 (Anne)
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA-posten kommer i februar

Dette skjer i Sør-Aurdal!
16.12.  «Den kulturelle spaserstokken»: 
 Bente Hemsing og Stein Villa Julekonsert. 
 Hedalen bo- og servicesenter kl 14.00
16.12.  «Den kulturelle spaserstokken»: 
 Bente Hemsing og Stein Villa Julekonsert.
 Sør-Aurdalsheimen kl 16.30 
17.12  Kommunestyremøte
19.12  Julekonsert Begnadalen kirke kl 18.00
18.12 Julelunsj på Valdrestunet kl 11.00
20.12  Julekonsert Bagn kirke kl 19.30
09.01  Bagn IL aktivitetsdag Etnedalshallen
12.01 Ulykkesmarkeringen for Oppland
22/23.01 Skisamling Leirskogen
24.01  Landsrenn Hedalen
26.02  «fri fly» revy på SAUS
27.02  «fri flyt» revy på SAUS
10.03  Årsmøte Bagn IL
12.03  VM-stafett Åsemyra
13.03  Kongsvegløpet
24.03  Ellingsæterrunden
03.04.  Skiavslutning Leirskogen

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

Seniordans hver torsdag fra kl 18.00-20.30
Datakafé hver onsdag kl. 11.00-13.00
Aktivitetstilbud m/middagservering for eldre på 
Hedalsheimen hver onsdag  11.00-14.00
Aktivitetstilbud m/middagservering for eldre på 
Solbraut hver torsdag  11.00-14.00

Putti Plutti Pott - og julenissens skjegg

Lør. 19. desember kl.16
Man. 28. desember kl. 15 og kl. 18
Nordre Lokalet (Engevegen 11), 
Hedalen.

Arr. Hedalen Ungdomslag


