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Ordføreren har ordet
Kommunereformen er inne i sin siste fase.
En intensjonsavtale er inngått som en start.
Mye kunne hvert annerledes men slik ble
den. Vi skal ha folkemøte i Begnadalen
den 25 mai og da håper vi kan legge frem
så gode tall som mulig hvordan dette slår
ut økonomisk som egen kommune eller
som en del av felles kommune. Disse tallene legges frem av regjeringen 11. mai.
Folkeavstemming 30 mai vil gi oss et råd fra
folket hva vi endelig skal velge i kommunestyre i juni.
Veiprosjekt E-16 er godt i rute og vi venter
en snarlig opplysning hvem som får anbudet Bagn-Bjørgo. Stamvegproblematikken
må vi fortsatt jobbe for å vinne. Vi har
mange vektige argument og håpet er ikke
ute før vedtak er fattet. At vi har en vei som
er vintersikker og tar mye av trafikken fra nord-vest Oslo og Mjøs området mot vest
er gode argument.
Vi har nå vedtatt et høringsdokument om samarbeid i ytre del mot Ringerike som nå
blir lagt ut på høring. Dette er i trå med kommunestyrevedtak i juni 2015. FAU i de tre
bygdene har jobbet snart et års tid med saken og det skal holdes et folkemøte på Nes
den 2. mai som er i regi av FAU og arbeidsgruppene. Mange føler sterkt på at vi aldri
får ro rundt skole og det har jeg stor forståelse for. Jeg mener allikevel at et samarbeid
mellom disse bygdene har en lang modningstid før vi kan iverksette ting. Høringen
vil være et hjelpemiddel for FAU i den enkelte bygd sammen med arbeide videre for
SAK.
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www.hedalen.no
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Fossvangutbyggingen er under planlegging der vi har hyret et konsulentfirma til å
bistå kommunen. Planene med nødvendig behandling skal være klare til søknadsrunde om tippemidler/tilskudd i november.
Sør-Aurdal er i en driv næringsmessig for tiden og har stor tro på at det også vil virke
på kommunen. At det skal investeres 1,4 milliarder på vei de neste tre årene har stor
betydning for næringslivet. Sammen med en spennende utvikling på Begna området
kan vi ha en vekst på mange områder om alt slår til. At SAK hadde et driftsresultat på
+ 10,7 mill er selvsagt meget bra. Dette gir oss litt mer handlefrihet og viser at vi er på
rett kurs. At vi også klatrer på kommunebarometeret og ender på en 47. plass gir meg
enda stoltere som ordfører. Resultatet er takket være alle de dyktige medarbeiderne
som gir gode tjenester vi kan være stolte over. Dette har ikke kommet av seg selv men
et langsiktig og godt arbeid av alle i organisasjon SAK.
Med hilsen
Kåre Helland
- ordfører
Forsidebildet:
Hølera. Fotograf er Karsten Øyhus
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Politiet der du er: 02800
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Odinstiftelsen:

Alle barn skal bli sett,
hørt og tatt på alvor
Anti-mobbegruppa i FAU ved Bagn skole inviterte
Odinstiftelsen for å holde foredrag om mobbing for elevene
ved Bagn skole, Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) samt alle
foreldre til skolebarn i kommunen, 18. og 19. april.

Besøk av Odins
mamma
18. april fikk vi på saus besøk
av mamman til Odin. Odin
ble bare 13 år. Katrine som
mammaen hans heter, fortalte
oss historien om hvordan
Odin ble mobbet og hvordan
skolen/skolene ikke fulgte
opp!

Mange foreldre ville høre tips mot mobbing fra Katrine Olsen Gillerdalen.

Odins mamma har ungdomsskoleelevenes
fulle oppmerksomhet.

OdinStiftelsen ble etablert høsten 2014, til minne om Odin (13), som tok sitt
liv etter mange års kamp mot mobbing. Hans utsagn - ”Det hjelper ikke å si ifra
- de gjør ikke noe uansett” har blitt utgangspunktet og drivkraften for det arbeidet
stiftelsen skal drive med. Odins mamma, Katrine Olsen Gillerdalen, ønsker med
OdinStiftelsen å bidra til en endret oppfatning i samfunnet som gjør at alle barn
kan oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor!
Odin ble mobbet gjennom hele skolegangen og foreldrene kjempet en evig
kamp for å få slutt på mobbingen. De ble dessverre møtt med liten forståelse, og
tross flytting og skifte av skole ble det ikke slutt på trakasseringen og mobbingen.
Den 19 mars 2014 orket ikke Odin mer, og han tok sitt eget liv. Katrine fortalte om
den tragiske dagen og den evige sorgen, og det ble en følelsesladet stund for flere
foreldre.
Katrine var innom flere definisjoner på mobbing, men i kommunikasjon med
barn følte hun for å forenkle dem. «Hvis jeg blir lei meg på grunn av det du gjør,
er det mobbing». Barna har en lovfestet rett til å bli hørt og til å bli tatt på alvor.
Det barna sier skal ikke bagatellisere med for eksempel «såpass må du tåle». Alle
foreldre og voksne er viktig rollemodeller og barna tar etter våre handlinger. En grei
regel å holde seg til er at har man ikke noe pent å si, så kan vi tie stille.
Samme dag som foredraget ble holdt, la regjeringen fram ny tiltaksplan mot
mobbing, Her står det blant annet at elvene skal kunne klage direkte til fylkesmannen om mobbing på skolen. Skolen plikter å informere elever og foreldre om deres
rettigheter, de får aktivitetsplikt når det varsles om mobbing, samt at skolene kan
ilegges dagsbøter for manglende oppfølging.
Mobbing er et viktig tema som trenger fokus i det daglige og vi voksne må ta
vårt ansvar for at alles barn og unge skal ha det bra!
Mvh Anti-mobbegruppa i FAU ved Bagn skole

Verken Odin eller Katrine ble tatt
på alvor, som da førte til at Odin tok
sitt eget liv. Katrine opprettet odinstifftelsen for å unngå at slike ting skal
gjenta seg. Hun begynte med å fortelle
historien om Odin, som var rørende og
hjerte skjærende. Jeg tror nok vi som
elever aldri har vert så stille noen gang.
Hun hadde fokus på det å bli sett, hørt
og tatt på alvor. Noe Odin da ikke ble!
Hun fortalte at den som mobbet andre
ikke har det bra selv. Derfor er det lærere, foreldre og andre voksne som må
ta ansvar. De må høre oss, se oss og ta
ting på alvor. Jeg har alltid sett på mobbere som slemme mennesker, men det
stemmer faktisk ikke. Jeg må si jeg fikk
meg en tankevekker. For vi vet ikke
hvordan den personen har det innerst
inne. Og Odin hadde sagt til moren sin
at ”det var ingen vits å si i fra, for de
gjorde ingenting likevel”, det synes jeg
er skremmende. Ivertfall når det gikk
så langt som det gjorde med Odin. Alle
burde høre historien om Odin, tror alle
hadde lært noe av det.

Vi setter stor pris på økonomiske bidrag fra Sør-Aurdal kommune, FAU ved SAUS,
gave til foredragsholder fra Bagn pølsemakeri samt sponsing av overnatting av
Fagernes camping. Tusen takk for bidrag og støtte.

Av Marielle Moen
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UKM Valdres 2016
Lørdag 20. februar var det
klart for årets UKM på
Fagernes. Med 27 sceneopptredener og 5 videoinnslag, og
45 minutters pause, ble det en
lang kveld for de fremmøtte i
Fagernes kulturhus. Men for
en kveld det ble.

Ungdommer i alderen 13 til 19 år
gikk på scenen og fremførte det ene
flotte nummeret etter det andre, og
amatørvideoene var av meget høy kvalitet. I pausen var det salg av mat og
drikke, og man kunne se utstilling av
kunstverk laget av elevene ved kulturskolen.
Det var ingen lett oppgave juryen, bestående av Espen Bragerhaug,
Aurora Garstad Rotnes, Anja Riste,
Harald Hyseth Østlund og Brigitte
Halldis Hegge Blomlie, hadde med
å avgjøre hvem som skulle gå videre
til fylkesmønstringen. Jacob Hetland,
Anne Heidi Kvam Hillestad og Marit
Andrisdotter Kvam var konferansierer,
og de la vekt på at UKM ikke er noen
konkurranse men et sted hvor unge
utøvere kan vise seg frem.
- Det tok nesten tre timer å drøfte
seg gjennom alle innslagene, etter en
mønstring med et imponerende høyt
nivå, stor kulturell bredde og deltakere
fra alle Valdres-kommunene, uttaler

Eir Linnea Glimsdal, Malin Bøen og Marianne Bang Skjerpen fremfører Radioactive
under årets UKM i Fagernes kulturhus.
sekretær for juryen, Øystein Skattebu.
Juryen har klart å fylle deltakerkvoten
som er tildelt Valdres for fylkesfestivalen, innen film, kunst, sceneinnslag, og
med en representant til media / nettredaksjonen. Det er lagt vekt på kvalitet
i fremføringen, kreativitet, originalitet
og nyskaping i juryen sin utvelging. Alle
Valdres-kommunene blir representerte
ved årets fylkesfestival. Juryen synes det
er spesielt moro å kunne sende videre

Skytingens dag

en singer / songwriter med et helt strykeorkester i ryggen.
Juryen takker deltakerne for en flott
opplevelse, og sendte følgende innslag
til fylkesmønstringen på Hadeland 15.
til 17. april 2016. Fra fylkesmønstringen
gikk gruppen The Rebels, fra Øystre
Slidre og Vang, videre til landsmønstringen.
Tekst og foto: Rune Larheim

Skytingens dag avholdes lørdag 4. juni
kl 12.00 på skytebanen.
Dette er en dag med hovedfokus på barn/ungdommer for kanskje å kunne rekruttere flere til
klubben. Derfor får de yngste skyte først og de
voksne til slutt. Det blir gratis pølser og brus til alle
under 18 år. Utlån av våpen og kyndig veiledning.
Møt opp for en trivelig dag på banen. PremieringFølgende fredagskvelder er det jakttrening og
prøveskyting til skyteprøve for storviltjakt:
10.06-17.06-24.06
01.07-29.07
05.08-12.08-19.08-26.08
02.09-09.09-16.09
For å kunne skyte på banen må medlemskap i
skytterlaget være betalt.
Pris pr. bestått prøve er kr 150,Fra skytterlaget
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Svart belte til Eskil Stensæter
Eskil Stensæter fra Leirskogen gjør ikke som alle andre.
Han har funnet sin egen sport, og reiser flere ganger i uka til
Dokka for å drive den. 3. april i år oppnådde han svart belte i
Taekwondo.
Han begynte med Taekwondo
våren 2012, og ble da medlem av Koryo
Taekwondo Gjøvik/ Dokka. Treningene
foregår hovedsakelig på Dokka, men
iblant må han til Gjøvik for å få ekstra
input. Det er trening 2-3 ganger i uka,
så det blir en del kjøring.
Taekwondo er en 5000 år gammel
selvforsvarsgren fra Korea som har blitt
svært populær og utbredt over hele verden. Fra år 2000 ble det en olympisk
gren. Taekwondo legger stor vekt på
disiplin. Dette er et svært viktig punkt
fordi utøverne lærer å bruke kroppen
som våpen. For ikke å skade seg selv
eller andre må det være strenge regler
for hvordan en elev skal oppføre seg.
Og det elevene lærer kan lett overføres
til det hverdagslige liv. Dermed vil man
føle seg bedre, føle fremgang i sin personlige utvikling og finne sitt eget “Do”.
Taekwondo er sammensatt av tre ord:
”Tae” – ”Kwon” – ”Do”. ”Tae” er nedre
del av kroppen. ”Kwon” er overkroppen, mens ”Do” – symboliserer hodet.
Man kan si at det er hodet som styrer
kroppen og dens bevegelser og det er
tanken/ånden som styrer mennesket.
Våren 2012 startet Eskil naturlig
nok med hvitt belte, som symboliserer
«uvitenhet». Fra dette uvitende stadiet
utvikler man seg både fysisk og psykisk,
og når man er klar for gradering til et
nytt nivå (ny beltefarge), er svært individuelt. Eskil graderte seg til nytt belte omtrent hver 4. måned de to første
årene, og da var han innom gult, grønt,
blått og rødt belte. Rødfargen symboliserer «fare». Utøveren er nå kommet så
langt at han kan beherske taekwondo
både fysisk og psykisk. En fiende bør
nå frykte ham. Sort belte symboliserer
det motsatte av hvitt. Før visste man
intet, nå kjenner man mesteparten av
(det grunnleggende i) taekwondosystemet. Dette stadiet oppnådde Eskil altså
etter 4 år. Det krevde ferdigheter innen
ulike felt. Han måtte bevise styrke, at
han mestret kamp, knusing/brekking
og poomsae (mønster/grunnteknikker).

Da fikk Eskil svart belte av såkalt 1.Dan.
Det er totalt 10 Dan av svart belte,
så Eskil er tydeligvis ikke utlært enda.
Til våren er han ferdig på ungdomsskolen og skal på videregående på Leira
til høsten. Arbeidsdagene blir vesentlig lengre, og arbeidsmengden vil trolig
også øke. Kjøring til Dokka flere ganger i uka kan komme til å bli i overkant
mye, så Eskil avventer situasjonen, men
er innstilt på at han muligens må trappe
ned.
Det siste året har Eskil også vært
Taekwondo-trener for elever med lavere grad. For et par
uker siden ga han
sine egne klassekamerater på SAUS
et lite grunnkurs
i hva Taekwondo
handler om, og
det kunne se ut til
at interessen ble
vekket hos flere.
Kanskje får han
lokal konkurranse
snart ?
Tekst og foto:
Anne Dyve

Marielle Moen får inn et velrettet slag.

Eskil gir klassekamerater et lynkurs.
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Skisesongen er over ...
Bagn, Begna og Begnadalen har
samarbeidet om klubbrenn hver tirsdag,
og totalt har det vært avholdt 9 klubbrenn denne vinteren. 144 navn kom
på deltakerlista, og av disse ble 115 premierte på avslutningen på Leirskogen
3. april.
Som vanlig på avslutningsdagen
så var det et yrende liv på stadion, og
også foreldre og besteforeldre stilte på
startstreken med nummer på brystet.
Alle har mulighet til å vinne i null-løp.
I tillegg var det salg fra kiosk og grill og
forventningsfull stemning før utdeling
av flotte premier.
Premieutdelingen

var en livlig sekvens, men alle fikk den
premien de skulle ha. På null-løpet
fikk Håkon B. Strøm, Ida og far Håvard
Stensæter delt 1.plass for imponerende
0 sekunder i differanse på to runder. I
klubbcupen var det lik premie til alle i
de yngste klassene, mens løpere født i
2005 og eldre, ble rangert.
Det har vært stor deltakelse på varierte, lokale klubbrenn på Leirskogen og
Åsemyra, men i tillegg har det vært en
hyggelig økning i antall deltakere som
har reist ut av bygda og deltatt på skirenn lenger unna. Skigruppene ønsker
å legge til rette for at de som ønsker

å satse litt ekstra skal ha mulighet til
det, bl.a. ved trening med Valdres Ski.
Derfor blir onsdag ny fast dag for klubbrenn i Bagn/Begna/Begnadalen neste
sesong. Ved å gå ut tidlig med denne
endringen, så håper idrettslagene at
alle involverte rekker å omstille seg slik
at alle får deltatt på det de ønsker også
neste år.
Skigruppene takker for en fin
sesong, og ønsker fotballsesongen velkommen.
Tekst og foto: Anne Dyve

Unge og enda yngre om hverandre i løypa.

Jenter født 2004 er en stor og aktiv gjeng. Måtte det vare.
Andrea L. Solbrekken tok gullet, Anine Holde sølv
og Hanna Kvaal bronse.

I kull 2005 ble Torstein Sørbøen vinner med Harald Hougsrud
på sølvplass og Mohammed Alahaban på bronse.

Nora Kvame Sørbøen og Selma Gulbrandsen Dahlen
med velfortjente premier.
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Skisesongen er over for de fleste, og idrettslagene i
Sør-Aurdal har lagt nok en god skisesong bak seg.

En stor og ivrig gjeng som trives på ski.

Celina Stensæter har ingen problemer med runden.

Malene Nerli med sluttspurt til mål.

Sør-Aurdalsposten

7

Velkommen til
SPAR Bagn

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

Åpningstider
mandag - fred
ag
8 - 21
Lørdag
9-18

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
8
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BBH J16
Bak fra venstre: Christian
Brende, Manon De Vries,
Maria Strandbråten Sørum,
Hedda Alfredsen, Kristin
Strandbråten
Ildjarnstad,
Jeanette Christiansen, Roger
Kjensrud.
Foran fra venstre. Silje
Killi Grønhaug, Gunhild
Bakkene, Lina Haugen, Tiril
Østgård, Gjertrud Jordet.
Fremst keeper Tuva Auren

Bagn mot Nordre
Land
Jentene er øverst fra venstre: Åste Hougsrud,
Mia Nybråten, Tabarak Al Shaban, Anne Olsen
og Henriette Fredheim. Foran fra venstre: Maja
Hansebakken, Tuva Dahlen, Alexandra Bjørnstad og
Janne Brattrud. (Anna Lysne Johansen ble ikke med
på bildet).
Hovedtrenere er Bjørnar Dahlen og Geir Ståle
Bjørnstad.
Stillingen ble 5-1 til Nordre Land. Målscorer for
Bagn var Tuva Dahlen. Jentene spilte en jevn og bra
kamp, men målene avgjør. Kampen ble spilt 21. april
på Dokka.

Bagn/
Begnadalen/
Hedalen G14
Bakerste r.f.h.: Christian Brenden (trener), Jonas
Nybråten, Oskar Nybråten, Vetle Lysne Johansen,
Simen Bøhn, Hans Ole Grimsrud, Laurens Hansson,
Eirik Haugrud, Tobias Viken Brenden, Morten Bellika
Johansen
Første r.f.h.: Kristoffer Bøhn Hjelleseth, Mikkel
Brager, Meinolf Blokzjil, Kristian Strømmen, Magnus
Øverby, Markus Kjensrud og Martin B. Strøm
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Snøhuletur med 10. klasse
I læreplanen for kroppsøving
i Kunnskapsløftet står det at
elevene på ungdomstrinnet skal
«planleggje og gjennomføre turar
til ulike årstider, også med overnatting ute».

SAUS med Torjus B. Hjelleset og Espen Stensæter i spissen,
inntar fjellet.

Det er tradisjon for å vektlegge dette
punktet på SAUS, og elevene har minst
én overnatting i året ute, i ulike miljø.
Uka etter påske, i strålende vær, dro
10.klasse på snøhuletur i Fjellstølenområdet. Etter en kort skitur var vi
fremme ved skavlen vi hadde sett oss
ut. Da var det fram med søkestenger
for å blinke ut eksakt område for hver
enkelt hule, og så, etter å ha iført oss
egnet bekledning, var gravingen i gang
! I år var det ikke spesielt hardt, så graveforholdene var relativt greie. Kun én
spade brakk denne gangen.

10 Sør-Aurdalsposten

Gravingen er i gang. Ole Kristian Rustebakke i forgrunnen.

Utover ettermiddagen begynte
hulene å bli ferdige – og elevene likeså. Graving i timevis i mer eller mindre
ukomfortable stillinger tar på kreftene.
Finishen besto i å tette igjen (nesten)
inngangen og dekke sengebriskene
med granbar. Etter DET, var det deilig å skifte til tørt tøy og innta et varmt
måltid. Og selv om mange var sosiale
og gikk på besøk i hverandres huler, ble
det nok en relativt tidlig kveld på de
fleste.
Morgenfugler fikk med seg en fantastisk start på dag 2 med strålende

sol og helt vindstille. Men innen den
gemene hop kom seg ut av soveposene,
så var det tett snøvær og ikke snev av
sol lenger. En grei påminnelse til dem
som kvelden før ikke så nødvendigheten av å rydde opp alt løsøret som lå
omkring i «base camp». «Det er jo hverken vind eller snø!», protesterte de.
Natten forløp greit for de fleste.
Noen hadde våknet i løpet av natten
fordi senga var litt hard, men den prisen var de villige til å betale. Ingen ville
vært turen foruten.
Tekst og foto: Anne C. Dyve

e på SAUS

Benedikte Haugen og Laura Schoeler har hatt en god natt.

Martin Listerud er i gang med sengebrisken,

Eskil Stensæter ønsker velkommen inn!

Aleksander Torp og Kristoffer D. Aaslie har soverommene klare.

Silje Muldbakken og Marielle Moen taklet væromslaget bra.
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11 entreprenører vil bygge E16 Bagn-Bjørgo
Af Gruppen, Skanska, Hæhre
entreprenører og Strabag AG
er blant 11 norske og utenlandske entreprenører som har
levert inn tilbud på å bygge
ny E16 fra Bagn til Bjørgo.
Byggeleder Lage Bakken i Statens
vegvesen måtte ta i bruk tralle og bærehjelp for å få med seg alle tilbudene inn
til åpningen på regionvegkontoret til
Statens vegvesen på Lillehammer.
- Vi er kjempefornøyd med at interessen er så stor i markedet, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens
vegvesen, Prosjekt Vestoppland.
Konvolutt 1
En gruppe på åtte ansatte i Statens
vegvesen skal nå gå gjennom første
del av tilbudene i konvolutt 1. Der har
entreprenørene beskrevet hvordan de
vil løse de ulike utfordringene med å
bygge den 11,1 kilometer lange vegstrekningen.

Anskaffelsesgruppen
får hjelp av en sidegruppe på 12 deltakere. I tillegg skal flere rådgivere
fra Statens vegvesen
bistå i prosessen. 23. mai
skal konvolutt 2 åpnes.
Prisen entreprenørene
har beregnet for arbeidet
blir ikke kjent før dette.

Krevende jobb

- Vi skal i gjennom en
krevende jobb. Vi mener
vi gjennom en slik todelt prosess vil
velge entreprenøren som ut fra kvalitet
og pris er den beste, sier Moen.
Her er entreprenørene:
• AF-gruppen AS
• Aldesa Construction
• Kruse Smith Entreprenør AS
• Strabag AG (Østerrike)
• Skanska Norge AS
• Itinera
• Arbeidsfellesskapet PNC-T. Engene
• Cooperativa Muratori E Cementisti

Kongsvegrittet 2016

Terrengsykkelritt i nydelige omgivelser

Nils Arne Skartlien og Lage Bakken er
blant dem som nå skal gå gjennom tilbudene som er kommet inn på ny E16 i
Valdres. Pernille Reistadbakken noterte ned
alle innkomne tilbud.

•
•
•

Hochtief
Arbeidsfellesskapet LNS-RISA
Hæhre Entreprenør AS

Unngå kontanter.
Betal med mobilen!
Bagn IL vil tilby mobil betaling
i kiosk og på arrangement.
Last ned mCASH appen i dag
så er du klar!

Lørdag 13. august, kl. 11
Start og mål på Hellebekk turistseter. Konkurranseklasse 46 km. Ungdomsklasse/Mosjons/familierunde
20 km. Barnas Kongsvegritt 1,5 km. Premiering
orginal

Påmelding:
www.deltager.no/kongsvegrittet2016
Mer informasjon på:
www.kongsvegrittet.no og www.bagn.no

orginal tegnet på nytt
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Idrettskolen - populært tiltak

Klatring i Valdres storhall.

Bagn Budservice

Terrengsykling med Lars på Fossvang.

Idrettsskolen er et tilbud til barn bli klatring i storhallen, turn, alpint i
i alderen 5-12 år. Hensikten er å gi et97665137
Stavadalen, terrengsykkel, ballspill, skyvariert aktivitetstilbud der en kommer ting/bueskyting og mye spennende på
innom forskjellige idretter. Idrettsskolen programmet.
avsluttes i starten av juni, men starter
Påmelding og mer informasjon vil
opp igjen til høsten. Idrettsskolen vil bli lagt ut på www.bagn.no og på facefra høsten være på tirsdager. Det vil book.

Har du lyst til å være med å lage en
morsom idrettsskole for barn og unge?
Ta kontakt med oss på idrettslaget@
bagn.no. Det vil bli satt opp kurs for
aktivitetslederne. På bildene er noen av
aktivitetene som idrettsskolen har hatt
i 2016.

Bagn Budservice
97665137

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

alla-ols@online.no

nybrotenmaskin.com

Bagn IL-tekstiler
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)
Sør-Aurdalsposten
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PROGRAM

17. mai i Sør-Aurdal
Gratulerer med dagen!
BAGN
08:00 Flaggheising på Vangen v/Bagn speidergruppe og
Bagn og Begnadalen musikkorps
09:30 Oppstilling av barnetoget
Barnetoget starter kl. 09:45 og går fra Bagn skule
via Sør-Aurdalsheimen til Bagn kyrkje.
Ved Sør-Aurdalsheimen:
Tale ved ordfører Kåre Helland
Nasjonalsangen og Mellom bakkar og berg
10:45 Kransnedlegging ved Stabel-bautaen
Tale ved 7. klasse elever, kransnedlegging og sang
No livnar det i lundar
11:00 Familiegudstjeneste
v/sokneprest Mari M. Western
Sang ved Bagn barnekor
12:15 Matpause på Fossvang
Salg av is, brus, pølse, sjokolade, kake og kaffe
Loddsalg
13:00 Underholdning og leiker
Underholdningsinnslag fra scena
Aktiviteter og leiker
14:00 Trekning av premier
14.30 Avslutning
REINLI
08:00 Flaggheising ved barnehagen og Reintun.
09:45 17. mai gudstjeneste i Reinli kapell ved
sokneprest Mari M. Western.
11:30 Blomstertog og bekransning av bautaen.
12:00 Gratis kaffe og kaker, loddsalg og
kiosksalg.
12:30 Tale for dagen, og underholdning
ved Reinli Fritidsklubb.
13:00 Leker for barna ute.
14:00 Trekning og utdeling av premier.
Takk for i dag og vel hjem.
Inngang kr. 100,- pr. familie og kr. 50,- for enkeltpersoner.
Trekning av fruktkurv på inngangsbilletten.
Arrangør: Reinli Fritidsklubb
LEIRSKOGEN
12.15 Gudstjeneste ved Mari Mikkelsen Western.

13.00 Etter gudstjenesten er alle velkommen til
Leirskogen grendahus.
Det blir salg av kaffe, kaker, pølse, brus og is
Tale for dagen
Velkommen!
BEGNADALEN
12.00 17. mai gudstjeneste v/sokneprest Signe Kvåle.
Takkoffer til Begnadalen Menighet.
13.00 Bekransning av bautaen.
Barnetog 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.
15.30 Langballkamp mellom barn og voksne
Loddtrekning
16.00 Vel hjem.
HEDALEN
08.00 Flaggheising ved Hedalsheimen.
10.30 17.mai-gudstjeneste i Hedalen stavkirke
v/sokneprest Signe Kvåle.
Bekransning av bautaen på kirkevangen ved
Ildjarnstad 4H.
12.15 Tog fra skolen – Hedalsheimen – Bautahaugen –
skolen.
Hedalen musikkorps spiller.
Bekransning av bautaen til minne om Hedalen
krigsmenn ved Sør-Aurdal
Historielag, og bautaen til minne om Per 		
Bruskerud ved FAU ved Hedalen
barne- og ungdomsskole.
Resten av programmet foregår på skolen.
Salg av is, mineralvann, pølser, kaffe, smørbrød
og kaker.
13.30 Aktiviteter for barna
14.15 Tale for dagen ved Vegard Vestrom
Sang og spill ved Eirik Fossholm og
Anne Mathea Digene.
Hedalen sangkor.
Allsang akkompagnert av Kjell Ivar Vestrom.
Film for barn under tale for dagen.

Alle er hjertelig velkommen til arrangementene!
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Turkarusellen

«Bruk beina i Sør-Aurdal!»
Idrettslagene og folkehelsekoordinatoren i kommunen
arrangerer Turkarusellen i
Sør-Aurdal. Det henger kasser med registreringsbøker på
til sammen 26 ulike turmål i
Sør-Aurdal, og flere av dem er
svært lett tilgjengelig.
Nytt «Karusellår» starter medio
oktober. «Sør-Aurdalfriskusen» kåres
ut fra registreringer i bøkene på alle turmålene. Har en 10 turer eller flere, så er
en med i trekningen. Men turgåere må
selv telle! Antall turer på hvert turmål
må registreres i parantes bak navnet om
en vil delta i trekningen. Det trekkes i
tillegg 10 vinnere av T-skjorter fra 10
forskjellige registreringsbøker.
Sør-Aurdal har en flott natur å by
på, så «karusell-gruppa» anbefaler turmålene på det varmeste, uansett om du
vil registrere deg eller ei.
Turkartet Sør-Valdres, best.nr. 2555
dekker alle turmålene, og i oversiktsfolderen er det kartreferanser til alle turmål. Den lysegrønne folderen med en
kort veibeskrivelse til alle turmål, ligger
i alle registreringskasser. Den kan dessuten fås på kommunen, hos G-sport
eller hos idrettslagene. Den ligger også
på nettsidene www.sor-aurdal.kommune.no og på www.bagn.no.

Ølnesseterfjellet er én av årets mål for Turkarusellen.

Kontaktpersoner for turmålene i Turkarusellen:
Bagn Idrettslag: Anne Dyve, 911 92 108
Begna idrettslag: Inger Kristin Råheim, 992 87 016
Begnadalen idrettslag: Christel B. Lærum 922 69 683
Hedalen idrettslag: Anne Ingunn Grønhaug, 909 13 689
Sør-Aurdal kommune: Ida Blåfjelldal 959 22 013

Sør-Aurdalfriskusen 2014/15
Sør-Aurdalfriskusen for 2014/15 ble Aud
Ingebjørg Fremgård fra Reinli. Hun mottar et
fat malt av Tutta Solberg. Dessverre var hun
ikke tilgjengelig for fotografen.
Vinnerne av de 10 T-skjortene (som kommer i posten) for
2014/15 er:
1. Fiskebufjellet: Åse Kirsten Bøhn
2. Risletjern: Gry Andreassen Nordby, Begnavegen
3. Øvre Grunntjern: Kari Haglund Nordby, Hedalsvegen
4. Surtind: Ragna Heiene, Moreina
5. Puttekøllen: Gunvor Strandbråten, Valdresvegen
6. Langeberg: Jon Amrud, Bagn
7. Kristiansmokøllen: Roar Hansebakken, Begna

8. Barnefeten: Jarle Kvarme, Krokstigen
9. Stamskøllen: Trine Hansebakken, Muggedølavegen
10. Bergekøllen: Magnus Øverby

Sør-Aurdalsposten
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Bjørn Kleiven i fri dressur
Sammen med Bagn og
Begnadalen Musikkorps
lagde Bjørn Kleiven god stemning i et fullsatt Begnadalen
Samfunnshus lørdag 16. april.
Publikum lo høylytt da den
ene frittalende figuren etter
den andre entret scenen.
Bjørn Kleiven sin verden foregår i hans egen fantasibygd Kvakne.
Der finner man personer som Gufrid
Stusslistuggu og Briggs A. Stratton, som
blant flere besøkte Begnadalen denne
kvelden.
– Jeg er en enkel sjel i fra
Lillehammer, utvandret til Moelven,
som prøver å få folk til å glise med sin
lille verden Kvakne, sier Kleiven om
seg selv. Han forteller at han er genuint interessert i å få folk til å le og har
i snart 30 år reist landet rundt med sitt
persongalleri, i tillegg til utenlands hvor
det bor norsktalende. Kleiven er glad
i bygde Norge og hverdagshumor, og
ønsker med dette å lage en miks med
humor og korpsmusikk.
Et velspillende Bagn og Begnadalen
Musikkorps spilte flere kjente melodier,
blant annet Send in the clowns og Over
the rainbow, med Nils Martin Sætrang
og Ole Fønhus som solister.
– Vi ønsket å finne på noe ekstra,
ikke bare korpsmusikk, forteller Bjørg
Eva Storrø. Hun og Nils Martin Sætrang
deler ledervervet i korpset. – Og da Ole
Fønhus kom på ideen om å spørre Bjørn
Kleiven om å være med, begynte et
spennende samarbeid, fortsetter Storrø.
Dirigent Ole Kristian Nyhagen tente
også på ideen om å ha en konsert med
humoristiske innslag. Han forteller at
han ønsker å gjøre mer med korpset,
som for eksempel å trekke inn solister
utenfra, både vokalt og instrumentalt. –
Det hadde vært moro å også prøve seg
utenfor Valdres, men hovedsatsingen
skal være lokalt, sier han. De har nå 3-4
hovedarrangement i året hvor julekonserten er høydepunktet.
Alle var storfornøyde med kvelden
og de fremmøtte hadde hatt en fantastisk opplevelse. Bjørg Eva Storrø og Ole
Kristian Nyhagen avslutter med å oppfordre flere til å støtte opp om korpset,
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Bjørn kleven med
rollefigurene
Guri Stusslistuggu
og Bendikk.

slik at de kan bli med på konkurranser osv. Blant annet trenger de flere på
slagverk.
Tekst/foto: Rune Larheim

Bjørn Kleiven, leder i Bagn og Begnadalen
Musikkorps Bjørg Eva Storrø og dirigent
Ole Kristian Nyhagen.

Årsmøte og fest med Valdres Mållag
Søndag 14. februar avholdt
Valdres Mållag, ved styreleder
Reidun Dølehuset, sitt årsmøte i Reinli Samfunnssal.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker
hadde de besøk fra Noregs Mållag,
som holdt et interessant foredrag. SørAurdal Mållag med styreleder Olaug
Hjelleset i spissen, arrangerte deretter
årsfest sammen med Valdres Mållag.
Rundt 60 fremmøtte fikk blant annet
høre lokale kulturinnslag fra Bagn og
Reinli og spennende historier fra hele
Valdres.
Olaug Hjelleset ønsket velkommen
og var konferansier for kvelden. Hun
hadde fått med seg lokale ungdommer fra Bagn og Reinli til å krydre kvelden. Anniken Thorsrud Lid, Ingebjørg
Hegge Bratrud og Ida Opheimsbakken
på langeleik, Sindre Tronrud på fele,
og Jørgen Hagen Larheim akkompagnerte allsangen, sammen med
Marine Thorsrud og Andrea Lundene
Solbrekken. Bjørg Lerhol fortalte om
sin bok om sagn, historier og sanger fra
Vang. I tillegg fortalte Tullik Thorsrud
historien om Sakkarias Olsen, som
etter sigende ligger begravet på Aurdal
gravlund. Sakkarias besøkte også Reinli
Samfunnssal denne kvelden, som
skremte både store og små, i Kristian
Berglund sin skikkelse.
Ingunn Kompen, som har jobbet
med skrivekonkurransen siden 1998,
presenterte vinnerne i de tre forskjellige klassene. I den yngste klassen var
det fem vinnere. Delt tredje plass mellom Margit Onstad og Petter Røtterud
Gryte, og delt andre plass mellom
Sunniva Hovrud og Eivind Skoglund.
Vinneren i yngste klasse ble Magnus
Bergsbakken, som skrev om hunden
sin. Det var 50 deltakere i denne klassen.
I den mellomste klassen var det
rundt 35 som hadde sendt inn sine
bidrag. Første plassen her ble delt
mellom Andrea Lundene Solbrekken
og Marine Thorsrud, tett fulgt av
Margrethe Bergli og Sunniva Bakkene
Myhre. Andrea hadde intervjuet sin
oldemor, Sigrid Listerud, som fylte 102
år i desember 2015.
Ungdomstrinnet, eldste klasse, ble
vunnet av Ingebjørg Hegge Bratrud,

Andrea Lundene Solbrekken med sin oldemor på 102 år, Sigrid Listerud.

Kristian Berglund som Sakkarias Olsen.
etterfulgt av Håkon Odden og Sandra
Oppsal. I 2015 var det dessverre
bare ungdommer fra Nord-Aurdal
Ungdomsskole som deltok i skrivekonkurransen. Ingunn Kompen håper flere
blir med i 2016.
Valdres Mållag delte også ut målprisen for 2015 denne kvelden. Den ble
tildelt Turid og Jørn Wangensten. I uttalelsen fra juryen heter det: - De tar vare
på tradisjoner, blant annet ost og urter

fra Valdres. De bruker melk fra Røn gård
og har fått pris for beste ost i Norge.
Alt er beskrevet på nynorsk, også på
emballasjen som kommer ut i butikkene. Skriftspråket har Wangensten fått
god hjelp av Valdres Mållag til, og Turid
Wangensten står for utformingen av
nettsidene som selvfølgelig også er på
nynorsk.
Tekst og foto: Rune Larheim
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Fønhus-dagene i Mikkjel Fønhus sitt rike
Lørdag 25. juni
Familiedag på Piltingsrud gard. Gruppa STAUT spiller på
kvelden.
Søndag 26. juni
”Vassfardagen” fra kl. 11-15 på Skrukkefyllhaugen i
Vassfaret. Arrangør:Vassfaropplevelser i samarbeid med bl.a.
Rovdyrsenteret i Flå og SNO. Visning av filmen «Trollelgen»
om kvelden på Søre lokalet i Hedalen.
Tirsdag 28. juni
Litteraturdag på biblioteket, Bagn fra kl. 10-15 med fokus på
forfatterskapet til Fønhus med utstillinger/foredrag.
Arrangør: Sør-Aurdal folkebibliotek.
Visning av filmen «Trollelgen» på biblioteket.
Onsdag 29. juni
Guidet tur til bjørnehiet «Festningen» i Vassfaret,
fra kl. 17-20
Arrangør: Vassfaropplevelser.
Torsdag 30. juni
Åpning av stien og tur til Tjuv-Hanshula kl. 18.00.
Arrangør: Mikkjel Fønhus-foreningen og DNT Valdres.
Visning av filmen ”Trollelgen” på Piltingsrud gard etter
turen.

Bruktbutikken

Fredag 1. juli
Fiskekonkurranse: Langedrag bru - Rustebakke bru
fra kl. 18.00.
Arrangører: Langedrag Camping, Morudstranda
Kolonicamping, Bagn og Reinli jeger og fiskerforening
og Sør-Aurdal grunneierlag Begna Elv.
Lørdag 2. juli
På Morudstranda:
Avslutning og innveiing i fiskekonkurransen
fra kl. 12.00-12.30.
Natursti og fiskedag for barn fra kl. 12-15
v/ Bagn og Reinli jeger- og fiskerforening.
Sykkel-løp. Start nordfra fra Fønhus-brua kl. 11 og
start sørfra fra Begna Bruk kl. 10.30 med innkomst på
Morudstranda. Arrangører: Idrettslag i Sør-Aurdal.
Offentlig fest på kvelden, v/Morudstranda Kolonicamping.

For et mer detaljert program når dagene nærmer
seg, følg med på facebook, mikkjelfonhus.no,
bygdesidene på nett og aviser.

Konsert med

Valdres
Sommersymfoni
«I et speil, i en gåte»
Mandag 27. juni 2016
kl. 18.30
Begnadalen kirke

LOKAL AVDELING:
Halvor Killi Grønhaug, sang
Kjell Ivar Vestrom, akk. klaver

Vi tar imot pyntegjenstander, antikk, glass,
gamle radioer, tregjenstander, norgesglass,
småmøbler, sportsutstyr, bilder, håndarbeid osv.
Ring oss på 918 30 496 for avtale
Åpent fredager 11-15 og lørdager 11-15
Du finner oss i sentrum rett ved siden av Bakeriet i Bagn.
Alt arbeid er på dugnad og alle inntekter går til utvikling av
Fossvangområdet/idrettshall. På forhånd takk for støtten!
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VALDRES SOMMERSYMFONI:
Dana Zemtsov, bratsj fremfører
suite nr. 3 i C-dur av Johann Sebastian Bach
István Várdai, cello og
Marianna Shirinyan, klaver
fremfører Cellosonate i g-moll op. 19
av Sergei Rachmaninoff
Billetter ved døren:
Voksne kr. 200,-. Barn kr. 100,-.
Velkommen!
Arrangør: Sør-Aurdal kommune

KUNNGJØRINGER

Folkeavstemning
om kommunestruktur
Informasjon om stemmesteder
og tider for stemmegivning

KUNNGJØRINGER

Valdresskigard
stilling ledig

Valgstyret vedtok i sak 001/16 gjennomføring av rådgivende folkeavstemning.
Husk å ta med gyldig legitimasjon når du stemmer.
Forhåndsstemmegivning i resepsjonen på
kommunehuset:
Forhåndsstemmeperiode 18.-27. mai
kl. 09.00 - 15.00
Utvidet åpningstid fredag 20. mai til kl. 20.00.
Institusjonsstemmegivning tirsdag 24. mai:
Sør-Aurdalsheimen kl. 10.00 - 12.00
Hedalen bo- og servicesenter kl. 14.00 - 15.30
Frist for å søke om hjemmestemming:
tirsdag 24. mai kl. 11.00
Valgdag 30. mai 2016:
Bagn, Tingvoll
Reinli barnehage
Leirskogen grendehus
Begnadalen skole
Hedalen barne- og ungdomssk

kl. 12.00 - 18.00
kl. 12.00 - 18.00
kl. 12.00 - 18.00
kl. 12.00 - 18.00
kl. 12.00 - 18.00

Komponist og kirkemusiker
Sigurd Islandsmoen
er tema i Bagn kyrkje

Valdresskigard er et firma som produserer skigard ferdig
oppsatt, og materialer for salg. Vi setter også opp andre tregjerder. I tillegg produserer vi porter, portaler, utemøbler og
ved. Med på laget har vi en byggmester og en med fagbrev i
tømrerfaget. Derfor tar vi også på oss store og små snekkeroppdrag, og annet trearbeid for øvrig. Vi tilbyr også graving
med minigraver, eller utleie av minigraver med alt tilbehør.
Produksjonssted og lager er på Leirskogen. Vi har oppdrag
over store deler av Østlandet, med Valdres som kjerneområde.
Vi trenger primært folk i sommerhalvåret, men med mulighet for helårsjobb. Skoleungdom/studenter som er interessert i sommerjobb oppfordres til å søke. Du vil stort sett
jobbe sammen med en erfaren ansatt.
For tiden er fire mann engasjert hos oss.
Vi søker etter en person som :
- har stå på vilje og arbeidslyst
- liker fysisk arbeid
- har godt humør
- er fleksibel
- har førerkort klasse B (ikke et absolutt krav,
men en fordel)
Vi kan tilby:
- bonusorientert lønn
- fleksibel arbeidstid
- godt arbeidsmiljø
- en arbeidsplass der du har store muligheter til å påvirke
din egen hverdag
Kanskje du er personen vi søker?
Søknad sendes til Valdresskigard DA v/ Oddvin Sørbøen,
Leirskogvegen 733, 2930 Bagn,
eller oddvin@valdresskigard.no, innen 20. mai.
Ta gjerne kontakt på mob. 924 59590 dersom du har
spørsmål.

søndag 4. september kl. 18.00

Ta en titt på vår hjemmeside; www.valdresskigard.no. eller
lik oss på Facebook.

Musikk ved kantor Vidar Fredheim,
kåseri ved Trond Bråten og andakt ved Signe E. Kvåle.
Sør-Aurdalsposten
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Neste utgave av SA-posten kommer til høsten

Velkommen til idrettsarrangement
Idrettslagene i Sør-Aurdal ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet og sosialt samvær for
innbyggerne. Derfor ønsker vi i felleskap velkommen til følgende arrangementer
•
•
•
•
•
•
•

Friidrettsdag på Skutemobanen i Begnadalen 22. mai
Puttekollen Opp 19. juni
Mikkjel Fønhus sykkeltur til Morudstranda 2. juli, start fra Begnadalen, Bagn og Fønhusbrua
Kongsvegrittet 13. august
Grendacup i Bagn 3. september
Idrettens dag i Hedalen 10. september
Bjødalskampen opp 17. september

Totalt 7 arrangement, de som deltar på 4 eller flere er med i trekningen av 8 gavekort à kr. 500,-.
Vel møtt!
Hedalen idrettslag
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Arrangører
Bagn idrettslag
Begna idrettslag

Begnadalen idrettslag

