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St. Hansfest på Fossvang 
med Byting og Mø tre på Fossvang 24. juni 

Inngang kroner 300,- 18 års aldersgrense 
Velkommen!

30 år!
Bursdagsfeiring 

23. juni!
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Hedalen barne- og 
ungdomsskole er 50 år i 2017
Hedalen barne- og ungdomsskole ble tatt i 
bruk i 1967. Jubileumskomiteen har besluttet 
at feiringa skal foregå fredag 20. oktober.

Arrangementet blir delt i to, hvor det blir et dagarrangement, dvs. en åpen dag 
på skolen, for barn, foreldre, lærere og andre interesserte. 

På kvelden blir det et variert kulturprogram, hvor det i tillegg blir servert et 
tradisjonelt måltid med tilbehør. Kulturprogrammet er under utarbeidelse, og er 
i hovedsak et samarbeidsprosjekt mellom skolen, Hedalen Ungdomslag og andre 
underholdningskrefter. Kveldsarrangementet starter kl. 18.

Digital tilrettelegging og samling av stoff
Hedalen.no vil legge til rette for å samle alt stoff om skolen og jubileet framover 

i en egen seksjon i nettavisa. Vi oppfordrer leserne om å komme med bilder, arti-
kler, anekdoter, lokalt forankrede sanger/viser og dikt, - og hvis mulig videosnut-
ter som kan legges ut på nettet til felles glede. Vi håper på mange bidrag! 

Har du bilder, tekst eller film du vil dele, sender du innspill til redaksjonen@
hedalen.no.
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BARNE-
VAKTEN
Sist i mars fikk foreldre, 
lærere og elever i Sør-Aurdal 
oppleve interessante og høy-
aktuelle foredrag i regi av 
«Barnevakten».  Det var anti-
mobbegruppa ved Bagn Skule 
og Utdanningsforbundet som 
fikk med seg alle FAUene og 
kommunen på spleiselaget. 

«Barnevakten» arbeider for at barn 
og unge skal kunne bruke medier på 
en trygg og fornuftig måte, bl.a. ved 
at foreldre engasjerer seg og er gode 
forbilder.  Trond Sæthren var utsen-
dingen som med stort personlig enga-
sjement og innlevelse, prat på inn- og 
utpust,  fikk full oppmerksomhet fra 
alle tilhørere.  Han snakket til 4.klas-
singer og eldre i Hedalen, Begnadalen 
og på Bagn Skule, og til slutt på SAUS. 
I tillegg hadde han en temakveld for 
drøyt 140 foreldre og lærere i gymsa-
len på SAUS.   

Han trakk fram elevenes enorme 
brukerkompetanse når det gjelder 
digitale medier, og omtalte seg selv og 
foreldregenerasjonen som dinosaurer 
i forhold.  Vi dinosaurer har imidler-
tid noe de unge mangler – livskompe-
tanse.  Kobler vi disse to kompetanse-
ne sammen ved å komme hverandre i 
møte, vil det gi svært god effekt.  Det 
handler om å ta smarte valg!

Overfor elevene gjorde han et 
viktig poeng av at rammer, regler og 
grenser ikke må oppfattes som fri-
hetsberøvelse, men at det er et gode.  
Han illustrerte poenget sitt med flere 
gode paralleller fra trafikken og fot-
ballbanen.  I tilfelle de ikke visste det 
fra før, så fikk elevene vite at foreldre-
ne ønsker det beste for dem og at de 
ønsker å være engasjerte og delaktige 
i det barna driver med.  Ungdommene 
ble derfor oppfordret til å være med-
delsomme og inkludere opphavet 
sitt mer i det de holder på med.  På 
foreldremøtet fikk foreldrene på sin 
side tips om å forsøke å sette seg inn i 
barnas digitale hverdag og vise forstå-
else for at det ikke passer å spise mid-
dag NÅ! Hvis de er midt i en runde 

i spillet sitt. Barnevakten ønsker ikke 
å si NEI til dataspill, men oppfordrer 
til felles gode opplevelser med spillet.  
Sæthren trakk frem FIFA-spill som 
godt egnet.  Samtidig nevnte han spill 
som League of Legends, Call of Duty 
og GTA 5 som ikke-egnet for barn 
under 16 år.  Sistnevnte har anbefalt 
18-årsgrense. Minecraft handler ikke 
så mye om bygging lenger.  Et inter-
essant fenomen nå, er at unger sitter 
og ser på at eldre gutter/menn spil-
ler, for å «lære». Men her forekommer 
mye «lavpanna» atferd og språkbruk 
som ikke er spesielt lærerikt. 

Hvorfor deler vi bilder av oss i 
lettkledde situasjoner? Det dreier seg 
om å få oppmerksomhet og anerkjen-
nelse.  Foreldregenerasjonen må sørge 
for at barna får det i rikt monn hjem-
mefra. Hvis ikke, kan vi være sikre 
på at de søker den hos andre, ofte via 
sosiale medier. Men hvem sitter der 
ute og kikker på bildene og tar kon-
takt?  Det kan fort være en helt annen 
enn de tror, som gir seg ut for å være 
en sjarmerende tenåring.  Elevene 
ble gjort oppmerksomme på at minst 
95 % av alle overgrepssaker har sitt 

utspring i kontakt på sosiale medier. 
Sæthren gjorde et stor poeng av at de 
bildene vi legger ut på nett, ofte uten 
å tenke oss om, blir der for alltid!  Og 
det som er kult der og da, er kanskje 
ikke fullt så kult noen år fram i tid. Å 
legge ut bilder av andre eller å tagge 
noen, skal ikke skje uten tillatelse.    

Sæthren viste også gode eksem-
pler på at ved enkle grep i Photoshop 
så blir normale jenter gjort lekre og 
sexy.  Modellbildene i magasiner er 
som regel manipulerte og «fake».  Vi 
blir lurt, og streber etter idealer som 
ikke finnes.  Alle oppfordres til å ikke 
kommentere hverandres utseende. 
Kommentarer sitter løst på digitale 
medier hvor en ikke møtes ansikt til 
ansikt, og det er uhyre lite som skal til 
for at noen føler seg såret.

Skjermer på sengekanten ble 
også frarådet. Både skjermlyset og 
alle tanker som settes i sving av det 
vi ser/leser på skjermen stimulerer 
oss i stedet for å gjøre oss trøtte.  Og 
trøtte unger på skolebenken har lite 
læringsutbytte. 

Av: Anne Dyve

Barnevakten Trond Arne Sæthren 
hadde stort engasjement og innle-
velse.
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Prosjekt «Aktivitet 
seniorer/eldre»
I september 2016 startet Sør-Aurdal kommune opp med pro-
sjektet «Aktivitet seniorer og eldre» med statlig finansierte pro-
sjektmidler. Formålet med prosjektet er å forebygge ensomhet 
og å bidra til at flere seniorer og eldre får et meningsfullt liv og 
opplever mestring i egen hverdag. 

Vi ønsker å bidra til at flere 
seniorer og eldre blir del av et sosialt 
felleskap ved deltakelse på aktiviteter 
eller å få besøk i hjemmet. For å få til 
dette, ønsket vi først å kartlegge hva 
seniorer og eldre etterspurt og hvilke 
hindringer som fantes for deltakelse 
på aktiviteter. Derfor ble det utført 
en spørreundersøkelse som alle over 
70 år i kommunen, fikk tilbud om å 
delta på. På denne måten fikk alle 
muligheter til å medvirke tilbudet av 
aktiviteter i kommunen.

Det ble sendt ut informasjonsbrev 
og de fleste har fått en telefon i 
etterkant. Noen har fått hjemmebesøk 
og resten har tatt spørreundersøkelsen 
over telefon. Over 50 % av seniorer/
eldre i kommunen valgte å delta på 
undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at de fleste 
er tilfredse med hvordan de har det. 
Mange er aktive gjennom organisert 
aktivitet eller ved egenaktivitet. 
Undersøkelsen har fått frem hvilken 
uvurderlig innsats frivillige lag og 
organisasjoner gjør for folkehelsa i 
befolkningen. 

Alle som har deltatt fikk mulighet 
til å komme med ønske om hvilke 
aktiviteter de savnet/kunne tenke seg. 
Her har vi fått mange gode forslag. 
Ønske om datakurs, uformelle sosiale 
møteplasser, gågrupper, seniortrim 
m.m.

Prosjektet fortsetter med friske 
prosjektmidler. Målet er nå å prøve 
å imøtekomme noen av ønskene 
som er i flertall, i tett samarbeid med 
Frivilligsentralen og andre lag/foren-
inger i kommunen. 

Jeg ønsker å takke alle som har 
bidratt i prosjektet og alle gode sam-
taler på veien. Folkehelsekoordinator 
Ida Blåfjelldal er prosjektansvarlig, og 
kan kontaktes ved spørsmål på tlf. 97 
66 41 50.

Med vennlig hilsen 
Odny Strandbråten

ÅPNE 
STAVKIRKER 

med omvisning 
sommeren 2017

Vi har nå ansatt 4 omvisere til 
stavkirkene våre.  Alle gleder de seg 
til å ta fatt på sesongen og de håper 
å se mange Sør-Aurdøler, Valdriser og 
turister fra hele verden der. 

De som skal jobbe er: Anne Ingunn 
Grønhaug, Marianne H Jensen, Anine 
Sætrang og Marilyn Almeida. 

Stavkirkene er åpne 18. juni – 20. 
august i tidsrommet 1100-1700, 6 
dager i uka.

Hedalen har åpent alle dager unn-
tatt mandag, mens Reinli har åpent 
alle dager unntatt onsdag.

Det kan bli midlertidig stengt for 
omvisning i forbindelse med kirkelige 
handlinger, bryllup og begravelser, 
skilt vil bli satt opp i slike tilfeller.

Inngang for voksne kr. 60,-   fami-
lier betaler kr 150. Grupper på over ti 
personer får rabatt slik at pris per per-
son er 40 kroner.

Kirken kan evt. åpnes til andre 
tider ved forespørsel til 

telefon 61 34 85 80/416 74 669

VELKOMMEN TIL VÅRE TO 
FLOTTE STAVKIRKER!

Tekst: Liv Barbro Veimodet
Foto: Rune Larheim.
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I Mikkjel 
Fønhus sitt rike 

Lørdag 24.juni
- Midtsommerkonsert på Piltingsrud 
 gard fra 19.30 med Kirsten Bråten 
 Berg og Arild Andersen. 
 www.piltingsrudgard.no/
Søndag 25.juni
-  Vassfardagen på Skrukkefyll-
 haugen i Vassfaret fra kl. 11.00. 
 En dag for hele familien, med 
 aktuelle foredrag, underholdning, 
 kajakkpadling, snekring av 
 fuglekasser, fiskekonkurranse, 
 utstillinger og salg av lokale 
 husflidsprodukter m.m. 
 www.vassfaropplevelser.no
Mandag 26.juni
-  Skuespill på biblioteket, Bagn 
 kl. 18.00, «Dommedag i 
 Skreppebrøtin» av Mikkjel Fønhus 
 med lokale skuespillere. Inngang/
 utlodning.
-  Flåteferd på Begna kl. 18.00 med  
 DNT Valdres/Barnas turlag
Tirsdag 27.juni
-  Tur til Tjuv-Hanshula kl. 18.00. -  
 Oppmøte ved Begna Bruk kl. 17.00.
Onsdag 28.juni
-  Tur til Ruggsteinen - Ruggstien 
 i Vassfaret kl. 18.00 med DNT 
 Valdres og DNT Ringerike.
Lørdag 1.juli
-  Norges-Cup i casting på 
 Morudstranda kolonicamping 
 lørdag og søndag.
-  Sykkelløp med start fra Begna Bruk 
 kl. 11.00. Målgang og premie-
 utdeling på Morudstranda 
 kl. 13.00. 
Søndag 2.juli
-  Familietur til Hølerajuvet/
 Kverrvilljuvet kl. 10.30 med DNT 
 Valdres/Barnas turlag.
-  Omvisning på Nissebakken 
 kl. 15.00. Enkel servering.

Følg med for ev. oppdateringer på 
Facebook, www.mikkjelfonhus.
no  www.vassfaropplevelser.no og 
bygdesidene.

Bagn og Reinli Sanitetsforening 
tok ansvar for russen i kampen 
mot vold og overgrep
Norske kvinners sanitetsforening over hele landet deltok i årets 
russeprosjekt. I Oppland bidro sanitetskvinnene i hele fylket 
til at kampanjen nåde russen ved alle videregående skoler.  
Ideen har utviklet seg etter et samarbeid mellom Norske kvin-
ners sanitetsforening og SMISO (Senter mot  incest og seksu-
elle overgrep)  i 2014.

Russeprosjektet fokuserer på vik-
tigheten av samtykke til seksuelle 
relasjoner i russetiden. En av ti kvin-
ner oppgir å ha blitt voldtatt, og tall 
fra Kripos viser at i 2014 utgjorde fest-
voldtekter nesten halvparten av vold-
tektene her til lands. Det viser viktig-
heten av å lære ungdom om grense-
setting, om hva et overgrep er og vik-
tigheten av at begge parter samtykker 
til seksuelle relasjoner «Ja betyr Ja» . 
Kampanjen har vist seg å være en suk-
sess.  Bakgrunnen for utsagnet er at 
samtykke er viktig. Et fravær av nei, 
betyr ikke ja.  Ungdom selv oppgir at 
de generelt synes de lærer for lite om 
dette med samtykke til seksuelle rela-
sjoner på skolen og det å være i stand 
til å sette grenser for seg selv. Dette 
prosjektet gir dermed informasjon om 
noe som ungdommene selv etterspør. 

Bagn og Reinli sanitetsforening er 
like opptatt av temaet som sanitets-
kvinnene for øvrig. Det ble pakket 220 
goodiebagger på dugnad med stor 
iver og glede. Dette har stor betyd-
ning for den psykiske helsa til de 
flotte ungdommene våre og er viktig 

lærdom. I baggen var en rød knapp 
som er symbolet på: «Stopp volden 
mot kvinner». Kampanjen blir også 
sett på som viktig for å forhindre util-
siktet vold.  Sanitetskvinnene jobber 
for nulltoleranse.  

 I tillegg inneholdt baggene bl a. 
en kjærlighet på pinne som vi ønsker 
å takke våre lokale matbutikker i 
kommunen for at de sponset. Det 
var nyttig informasjonsmateriell 
i baggene og et armbånd med 
påskriften Ja betyr ja og en kondom 
sponset av Rfsu. Baggene ble utdelt 
på Trafikksikkerhetsdagen 25.april 
på Valdres Videregående Skole av 
Brita Grønfur og Marit Hagadokken 
Hildonen fra Bagn og Reinli 
sanitetsforening.

For at våre russ skulle få denne 
viktige informasjonen og gaven var 
prosjektet økonomisk støttet både 
av Bagn og Reinli sanitetsforening 
og Vestre Slidre sanitetsforening på 
Valdres videregående skole. Les mere 
om prosjektet på Facebooksida til 
Bagn og Reinli sanitetsforening

Av Jorunn Eid Haug

Pakket goodiebags: 
f.v. Jorunn Eid Haug, Kjersti Kaxrud, Gerd Stavedal og Heidi Sand Lineikro.
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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

Åpningstider
mandag - fredag

8 - 21

lørdag
9-18
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Spleis er en enkel ny måte å 
samle inn penger på. Vi gjør 
det lekende lett å få folk til 
å bidra til gode idéer og fine 
formål. Du kan samle inn til 
klasseturen, turstien, korpset 
eller fotballaget, uavhengig av 
hvilken bank du er kunde i.

- Er du lei av å se at fotballklubben 
skulle hatt flere mål?  Skulle kopset 
hatt nye instrumenter? Hva med pro-
jektor og playstation til ungdoms-
klubben? Hvorfor ikke starte en spleis 
for å få det gjort? En spleis skaper 
engasjement og ikke minst eierskaps-
følelse hos de som gir, sier Torill 
Engebakken, markedssjef i SpareBank 
1 Hallingdal Valdres

Slik gjør du
• Opprett en bruker gratis på 
 spleis.no.
• Fortell hva du trenger penger til og 
 hvorfor. Sett et mål for innsam-
 lingen, og du er klar på 30 sek
 under.

SPLEIS 
- samle inn penger for å få noe til å skje

• Del innsamlingen din med 
 vennene på Facebook, sms og 
 e-post slik at de som heier på deg 
 kan gi penger og følge med på 
 hvordan det går.
• Når du har samlet pengene du 
 trenger blir de utbetalt og du kan 
 gjennomføre målet ditt.
• Giverne kan støtte saken din med 
 både mCASH og kort. Løsningen 
 virker fint på mobil og i alle nett-
 lesere.

Både for privatpersoner og 
foreninger
Årlig overføres rundt 45 milliarder 
kroner fra nordmenn til ideelle og 
frivillige organisasjoner, i tillegg til at 
folk står på dugnad for lag og foren-
inger. Spleis er laget for både lag og 
foreninger, men også privatpersoner 
som vil starte pengeinnsamling.
-For eksempel er dette en god løsning 
for han som vil løpe marathon eller 
sykle verden rundt for å samle inn 
penger til en god sak. Det skal bare ta 
et par minutter før du er oppe og flyr 
med din egen spleis. Å lage en Spleis 

skal være så enkelt at folk blir glad i 
tjenesten.

De som gir får vite at målet er nådd
Lag og foreninger må betale 5 prosent 
av innsamlingssummen for å bruke 
Spleis, mens for privatpersoner er det 
foreløpig gratis. Spleis er et åpent sys-
tem, det betyr at du kan du se hvem 
og hvor mange som har bidratt – og 
hvor mye som er samlet inn. Når en 
Spleis har nådd målet får de som har 
gitt penger automatisk tilbakemel-
ding om at prosjektet er i mål.
-Det gir en god følelse å ha vært med 
på å bidra til et konkret prosjekt. 
Spleis egner seg derfor best for kon-
krete formål som ikke er for omfat-
tende. Tipset mitt er å starte spleiser 
for enkeltobjekter som et nytt bil-
jardbord, istedenfor framfor et nytt 
klubbhus. Store prosjekter bør heller 
«etappefinansieres», sier Engebakken 
i SpareBank 1Hallingdal Valdres
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både er sosialt og godt for den 
fysiske og psykiske helsa vår. 
Bli med du også  ..…  sees 
torsdager kl 18.00.

Informasjon ligger også 
på vår Facebookside i Bagn 
og Reinli sanitetsforening.

Av Jorunn Eid Haug

Det er så kjekt å gå tur i lag. 
Kløvertur kan gjøre dørstokk-
mila litt kortere. 

Norske Kvinners  Sanitetsforening 
har utviklet flere basisaktiviter som 
det skal være lett for alle å delta på. 
I Bagn og Reinli sanitetsforening har 
vi i første omgang satset på Kløvertur 
hver torsdag. Vi møtes utenfor 
Solbraut bo og servicesenter kl 18.00. 
Vi startet opp 27. april og vil fortset-
te hver torsdag fremover. Hvordan 
turen blir og hvor den går er det viktig 
at alle blir med og sier sin mening om 
og bestemmer. Vi har som mål at det 
skal være en tur tilpasset alle delta-
gere. Vi er mange til å bidra, noe som 
betyr at enkelte kan gå en lengere tur i 
høyere tempo mens andre vil rusle en 
tur i roligere tempo. Vi kan også dra 
på turer utenfor Bagn. Bergatn har 
allerede vært et ønske. Vi kan også 
sikkert bestemme dager til våre lokale 
topper, Bjødalskampen og Makalaus 
m fl. Vi kan også dra på sykkelturer 
og kanskje sparktur til vinteren. Vi 
skal søke midler slik at vi både kan ha 
gåstaver til utlån, vester og servering 
viss det er ønskelig. Her er det viktig 
å komme og delta og fremme sine ide-
er. Sammen kan vi da få et tilbud som 

	

	

Kløvertur 

	Bli med å gå tur sammen med Sanitetsdamene i Bagn og Reinli Sanitetsforening hver torsdag kl:18.00 på Bagn. Alle velkomne, liten som storJDette er en sosial tur, og vi går sammenJ Sted: Oppmøte Solbraut Bo og Servicesenter Oppstart: Torsdag 27 april 2017 kl 18 
 Kontakt: Marit Hildonen, tlf: 483 04 943 ved eventuelle spørsmål 

Bli med! 

KLØVERTUR i regi av Bagn og Reinli  
Sanitets-
forening

Bakeriet i Bagn
Bakeriet i Bagn er en attraksjon i gamle Bagn sentrum. 
Har du forsøkt kanelsnurrene her så kjøper du flere. 

I sommer har bakeriet utvidede åpningstider. Søk opp bakeriet i Bagn på 
facebook og hold deg oppdatert på åpningstidene. På bildet er det sjefsbakeren 
Helge som betjener bakeriet. Vi anbefaler alle en tur innom bakeriet i Bagn. PS 
du får også kjøpt kanelsnurrer og brød  både på Spar Valdrestunet og på mat-
kroken i Reinli.

Helge Gjerdalen trives bak disken i bakeriet.

Klar for Kløvertur som går 
på torsdager.
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Grendeutvalget fikk midler

Reinli Grendeutvalg har 
mottatt kr. 200.000,- fra 
Sparebankstiftelsen DNB, 
for å oppgradere kjøkkenet i 
Reinli Samfunnssal. 

Grendeutvalget var invitert til 
DNB på Fagernes sammen med 8 
andre mottakere av pengegaver fra 
Valdres. I Sør-Aurdal ble i tillegg Sør-
Aurdal Frivilligsentral og Friskis & 
Svettis Valdres tildelt midler.

Utdrag fra søknaden:
Reinli Samfunnssal er bygdas sam-

lingssted, til 17. mai feiring og andre 

arrangementer. I tillegg blir lokalet brukt 
av private, lag og foreninger, og til møter 
o.l. Samfunnssalen har et tilhørende kjøk-
ken som har utstyr og innredning fra byg-
get var nytt, på 80-tallet. Dette kjøkkenet 
ønsker vi nå å restaurere. Alt utstyr og 
inventar må byttes ut, det er slitt og gam-
melt. Det er mange som bruker kjøkkenet 
til forskjellige tilstelninger. En forny-

Arne Svennæs i DNB (f.v.), Reidar Schlytter fra Sør-Aurdal frivilligsentral, Bente 
Brenna fra Valdres sopp og nyttevekstforbund, Rune Larheim fra Renli grendeutvalg, 

Jørn Nyseth Ranum fra Fjølastubben snøbrettlag, Harald Ranum fra Vestre Slidre 
jeger og fiskarlag, Liv Vingdal fra Øystre Slidre frivilligsentral, Gro Lundby fra Øystre 
Slidre kommune, Ole Christian Nymoen fra CK Valdres, Gro Siggerud og Gun Kristin 

Strømmen fra Friskis & Svettis Valdres og Anne Mette Andreassen fra DNB.

else vil derfor komme hele bygda tilgode, 
også andre i Valdres som bruker Reinli 
Samfunnssal. Vi ser for oss et nytt kjøk-
ken med komfyr, kjøleskap og oppvask-
maskin (industri). I tillegg til tilstrekkelig 
skap- og benkeplass. Strømkurser må også 
fornyes.

Tekst: Rune Larheim 
Foto: Geir Helge Skattebo

Vi ønsker oss hjem til Bagn! 
Har du eller kjenner du noen som skal selge hus? 
Ta kontakt med oss på tlf 452 47 795.

Håkon skal begynne i 3. klasse og Hanna i 6. klasse. Sindre på 18 ønsker seg 
lærlingeplass i bilmekanikerfaget. 

Mvh Sigrid, Per, Håkon, Hanna og Sindre
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Kunstgressbane på Fossvang

I forbindelse med utvikling 
av Fossvangområdet planleg-
ger Bagn idrettslag å heve 
deler av Fossvangsletta med 
inntil 3 meter. For uten å 
heve/sikre området blir det 
tilnærmet byggeforbud på 
Fossvangområdet. Statens veg-
vesen bidrar med over 40.000 
m3 stein fra veiarbeidet på 
E16.

Landskapsarkitekt Arvid 
Moger haLandskapsarkitekt Arvid 
Moger har laget en helhetsplan for 
Fossvangområdet med kunstgressba-
ne, delanlegg for friidrett med 4 løpe-
baner og lengdegrop. Området har 
svært mye aktivitet, og det er viktig 
at det er funksjonelt og sikkert for alle 
som skal bruke det.

Anleggsstart blir i sommer/høst, 
der første del av jobben blir å bygge 
flomvoll mot Begna og fylle opp grus-
banen. Når fotballsesongen er ferdig 
i september vil gressbanen bli hevet 

Fotballbanen må heves nesten 3 meter opp fra dagens nivå.  Tunellpåslaget i bakgrunnen.

med ca 3 meter.  Ved å heve området 
vil en redusere utfordringene i for-
hold til flom, og en vil komme innen-
for sikkerhetskravene som også gjel-
der idrettsanlegg, noe som igjen betyr 
at en fortsatt kan utvikle idrettsanleg-
get på Fossvang til det beste for alle 
brukere. Høydeforskjellen mellom det 
nye skolebygget og Fossvangsletta vil 
dessuten reduseres fra ca 4,5 meter til 
ca 1,5 meter. 

Søknad om idrettsfunksjonell 
godkjenning for kunstgressbanen er 
sendt. Kunstgressbanen er kostnads-
beregnet til 6,35 millioner. Kostnader 
til flomvoll og flomsikring kommer 
i tillegg, og det må påregnes kostna-
der til flytting av andre anlegg på 
Fossvang som blir berørt. Dette blir et 
stort økonomisk løft, men det vil sikre 
et viktig aktivitetsområde for frem-
tiden. Styret i Bagn idrettslag mener 
det ville være uansvarlig å ikke sikre 
området når en har muligheten. Målet 
er at Fossvangområdet fortsatt skal 
være et samlingspunkt for organisert 
og uorganisert aktivitet, og at det i 
tillegg blir bedre tilrettelagt for beve-

gelseshemmede og med bedre infra-
struktur for små og større utendørsar-
rangement.  

Fossvangbygget fyller 70 år i 2017. 
Hva som skal skje med bygget er ikke 
avklart, men tilstanden er ikke god 
etter at det ble delvis stengt for 5 år 
siden. Etter at klubblokaler ble tatt 
ut av planene for det nye idretts– og 
skolebygget, vurderer Bagn idrettslag 
bygging av klubbhus. Kanskje blir det 
et «nytt» «Fossvangbygg» om 2-3 år?

 
PS: Det vil bli mulighet til å bidra 

til finansieringen ved å kjøpe andeler 
i den nye kunstgressbanen. For mer 
informasjon følg med på www.bagn.
no og facebooksiden til Bagn IL

 
Bagn idrettslag 

har ekstraordinært 
årsmøte 

14. juni på Fossvang der 
endelig beslutning om å 

sette i gang tas. 
PS: Det vil bli mulighet å 
kjøpe andeler i den nye 

kunstgressbanen etter årsmøtet.
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Kunstgressbane på Fossvang

SIT

Vedlegg 2

SIT

Illustrasjonen viser hvordan flomvollen mot elva er prosjektert.

Fotballbanen må heves nesten 3 meter opp fra dagens nivå.

På stolpen ved Fossvang er det merket av 224 m.o.h. 
Oppfyllingen skal til 225,3.

Her blir det bygd flomvoll, og massene som ligger på grusbanen må flyttes. 
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Terrengsykkelritt i nydelige omgivelser
Kongsvegrittet 2017

Lørdag 12. august, kl. 11
Start og mål på Hellebekk turistseter. Konkurranse-
klasse 46 km. Ungdomsklasse/Mosjons/familierunde 
20 km. Barnas Kongsvegritt 1,5 km. Premiering

Påmelding:
www.deltager.no/kongsvegrittet2017
Mer informasjon på:
www.kongsvegrittet.no og www.bagn.no

orginal orginal tegnet på nytt 

Ordrenummer:
Kunde:
Dato:         26.04.2012
Rådgiver:         Jonn Rune Einstabland

19     11

Hallingdal Trykk AS • 32 08 47 00
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Idrettsskolen 2017

Terrengsykkel er populært. Lars er instruktør.

Bagn IL 
har hatt stor glede av 
å bruke avgangselever 
på videregående som 
instruktører på idretts-
skolen.  Vi takker dem 
for innsatsen og håper 
å få til samme ordning 
neste sesong.
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Bursdagsfest på 
Valdrestunet

Det er 30 år siden Valdrestunet i Bagn 
ble åpnet. Fredag 23. juni inviterer 

Valdrestunet til bursdagfest. 

Det blir servering av bursdagskake, kaffe, brus 
og is fra kl 12-14 eller så lenge det er kake.

Valdres Mathus fyrer opp grillen fra kl 17-20
Dette er kortversjonen av programmet. 

For mer informasjon følg med på 
facebooksidene og www.valdretunet.no

Det blir gode tilbud i butikkene hele dagen! 
Her kan du gjøre godhandel! 

Velkommen!

Høstens vakreste motbakkeløp!
Bjødalskampen OPP

Lørdag 16. september, kl.10
Start på Ellingsæter (810 moh.) og mål på Bjødalskampen 
(1158 moh.). Trasèen er 5,8 km og går i naturskjønne 
omgivelser på stien opp på Bjødalsfjellet.
Kr. 1 500 i premie hver for ny løyperekord i dame- og herreklassen.

Trim/familie (start kl. 10.00 - 11.00) og konkurranseklasse (start kl. 12.00)

Påmelding:
På epost ktronrud@bbnett.no og ved start. Begna IL/Bagn IL er arrangører. 
Se www.kongsvegtrippelen.no for mer info (startkontingenter, påmeldingsinfo m.m.).

Hallingdal Trykk AS • 32 08 47 00

orginal orginal tegnet på nytt 

Ordrenummer:
Kunde:
Dato:         26.04.2012
Rådgiver:         Jonn Rune Einstabland

19     11

Kajakk-kurs i Vassfaret 
Helgen 24. – 25. juni arrangerer Hedalen idrettslag kajakk-kurs 
ved Aurdalsfjorden og Skrukkefylla. 

Det blir både nybegynnerkurs og 
kurs for viderekomne. Kursleder er 
Sascha Bucko som også holder kurs 
for Den Norske Turistforeningen. 
Han er autorisert av Det Norske 
Padleforbundet.

Nybegynnerkurset inkluderer 
Våttkort som er et bevis for gjennomført 
sikkerhetskurs. Pris per kurs: 700 kr

Påmelding
Påmelding skjer kun via e-post til 

Sascha: info@qajaujuq.no 
Du får detaljert informasjon noen 

dager før kurset via e-post.
Det er fint hvis de som har tar med egen kajakk. Gi beskjed til Sascha om 

dette.
Nedre aldersgrense for å delta på kurset er 14 år.

PS: Hedalen idrettslag låner ut gratis kajakker i Vassfaret ved Aurdalsfjorden 
for de som kan vise til gjennomført sikkerhetskurs for kajakk – Våttkort.
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Vårstevne på Åsemyra
Søndag 30. april arrangerte 
skytterlagene i Begna og 
Begnadalen vårstevne-jaktfelt 
på Åsemyra, for Begnadalen, 
Begna, Hedalen og Øvre 
Ådalen skytterlag. 

Skytterstevnet har vært arrangert 
på Åsemyra siden 1984 og har hatt 
mellom 60 og 80 deltakere. I år var det 
79 voksne og 8 barn som var påmeldt. 
Stevnet blir arrangert annethvert år i 
Hedalen og på Åsemyra.

– Det konkurreres i fire klas-
ser, aspirant, junior, jakt og senior. 
Skytterne deles inn i grupper på opp-
til 5 voksne og 2 aspiranter, i tillegg er 
det konkurranse mellom jaktlagene. 
Her er det likestilling så kvinner og 
menn stiller likt, forteller leder for 
Begna skytterlag, Anders Stensæter. 
Sammen med leder for jaktutvalget 
i Begna, Ove Gunnar Viken, leder 
han årets arrangement. I tillegg stilte 
arrangørlagene med rundt 30 perso-
ner som hjalp til med arrangementet.

Vårstevnet har alltid hatt god del-
takelse og det teller inn i de obligato-
riske 30 skuddene du må ha før jakt-
prøven. Standplassene på Åsemyra 
besto av alt fra skyting på tiur på 
30 meters avstand, til elgokse med 
avstand på 200 meter.

Mange har drevet med skyting i 
mange år. Ekteparet Liv Jorunn og 
Lars Eid fra Begna har blitt hekta på 
sporten og går på jakt sammen. – Det 
er moro, vi holder oss aktive og det 
er godt samhold mellom skytterne. 
Gubben har holdt på siden 1969, og 
det er hans skyld at jeg ble med i 1995, 
men jeg angrer ikke, sier Liv Jorunn 
Eid med et smil. Hun slo sin mann i 
konkurransen søndag.

Yngste deltakere er søskenparet 
Irene og Sondre Steinsæter Kleven, 
på henholdsvis 6 og 8 år. De er med-
lemmer i Begna skytterlag og søndag 
gikk de blant annet sammen med sin 
far Øystein Kleven. I denne grup-
pen gjorde Irene det meget bra og 
de andre skryter av henne. Storebror 
Sondre synes det er morsommere med 
fotball, men skyting er en fin hobby.

Av Rune Larheim
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Årets kull har klart å tjene til-
strekkelig penger gjennom bl.a. sine 
elevbedrifter, salg av kakebokser og 
toalettpapir, drift av kantine og vaf-
felsalg m.m., og mandag morgen den 
1/5 satte de seg på flyet til Krakow. Ja, 
vi velger flytransport fremfor buss, og 
begrenser dermed turen til 5 dager i 
stedet for tidligere 8. 

Krakow i seg selv er en flott og his-
torisk spennende by, men det blir ikke 
mye tid til å utforske den.  Auschwitz 
og Auschwitz Birkenau ligger utenfor 
byen og er besøksmålene våre den 
første dagen.  Det er mange inntrykk 
å ta innover seg når en besøker disse 
leirene. Å stå og gå på disse uhygge-
lige stedene hvor mer enn 1 million 
mennesker ble mishandlet og gasset 
til døde. Dessverre er det ikke len-
ger tidsvitner som kan være med å gi 
personlige vitnesbyrd om det de gjen-
nomlevde, men gode samfunnsfaglæ-
rere har gitt elevene god forkunnskap 
om historien.

Saltgruvene utenfor Krakow står 
på UNESCOs liste over verdens kul-
turarv og er vel verdt et besøk.  Mer 
enn 300 kilometer med gruveganger 
går ned til vel 300 meter under bakke-
nivå, og gruven rommer mange saler, 

Skoletur med HVITE BUSSER

mange kirkerom, flere innsjøer og et 
utall statuer og tablåer som viser sider 
ved det tøffe gruvelivet.  Et mektig 
inntrykk og interessant innsikt i en 
svært viktig del av polsk historie.  

Onsdag er transportdag fra 
Krakow til Berlin, og i Berlin skif-
tes fokuset over til den kalde kri-
gen etter 1945.  Vi får se og høre om 
hvor Berlinmuren gikk, og besøker 
rester av den.  Grenseovergangen 
Checkpoint Charlie er et besøksmål 
og ikke minst det beryktede STASI-
fengslet.    Her satt politiske fanger 
som var mistenkte for opposisjonelle 
tanker og meninger.  Nede i fangekjel-
lerne med rekker av tunge ståldører 
inn til dystre celler kan en god guide 
fortelle om systematisk psykisk tortur 
som ødela fangene for livet – mentalt.  

Sachsenhausen er også på pro-
grammet, og her satt bl.a. 2500 nord-
menn i fangenskap.  Dette var ikke 
en utryddelsesleir som Auschwitz, 
men mange tusen mennesker døde 
av utmattelse, sykdommer, medisin-
ske eksperimenter og henrettelser.  
Dette er et leirmuseum som gjør like 
sterkt inntrykk på skoleelever som 
Auschwitz.

Men vi reiser med unge og liv-

Ingrid Kolsrud, Marielle Hagadokken, 
Salome Schoeler, Tiril Østgård, Live 
Kluftødegård, Maria S. Sørum og 
Sigrid Kolsrud i Auschwitz Birkenau.

lige ungdommer, og innimellom disse 
dystre besøksmålene er det masse 
humør og spillopper.  To storbyer gir 
rike muligheter for shopping og arti-
ge opplevelser, og hotelloppholdene i 
seg selv innbyr til sosiale kvelder og 
mingling .  

Turen vår avsluttes med et besøk 
i Europas største badeland, Tropical 
Island, utenfor Berlin.  Denne, en gang 
en flyhangar, huser et enormt areal 
med bassenger, sklier, sandstrand, 
restauranter, ymse aktivitetstilbud 
og hva man måtte ønske seg.  En lett 
og lystig avslutning på en minne- og 
lærerik, avsluttende skoletur for årets 
10.klassinger ved SAUS.  

  Tekst og foto:  Anne Dyve

Etter 3 år på ungdomsskolen 
reiser 10. klassingene på 
SAUS på en avslutningstur, 
og som regel går den 
turen med ‘Hvite 
Busser’ til Polen 
og Tyskland.  
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Sandstrand på Tropical Island.

Reiseleder demonstrerer en velbrukt torturmetode i 
tyske konsentrasjonsleire på Tobias B. Viken.

Sigrid Kolsrud kan ta og føle på 
salt i vegger og tak i saltgruven.
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Fossvang - Bagn
BYTING

St. Hansfest - Lør 24. juni
Byting spiller fra kl. 22.00. 
Mø tre avslutter kvelden!

Hallingdal Trykk AS • 32 08 47 00

orginal orginal tegnet på nytt 

Ordrenummer:
Kunde:
Dato:         26.04.2012
Rådgiver:         Jonn Rune Einstabland

19     11
VELKOMMEN!
Dørene åpnes kl. 20.00
Aldersgrense: 18 år - Inngang kr. 300,-
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Spennende boligprosjekt i Bagn

Ny dumper
Brødrene Dokken bygger E16 og 

har investert i en ny dumper. 
Denne gjør nok nytte for seg!

På idylliske Klukkarmoen i 
Bagn har FG-bygg et spen-
nede boligprosjekt på gang. 

Klukkarmoen er et av de eldste bolig-
feltene i Bagn og ligger stille og frede-
lig langs bredden av Begna. Med kort 
vei til alt er dette en ypperlig plass å 
bo. Boligene er på ett plan, og passer 
godt for deg som vil ha en moderne 
og lettstelt leilighet.

Prosjektet er planlagt realisert høsten 
2017. For mer informasjon, prospekt 
og priser ta kontakt med Torstein hos 
FG-Bygg på tlf 47639079 eller tor-
stein@fg-bygg.no
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Tradisjonen tro var 
det også i år gudstjeneste i Leirskogen 
Kirke da barnetoget på Bagn var over. Etter guds-
tjenesten var det feiring på grendehuset. Komitéen hadde 
pyntet bordene med norske flagg og bjørkeris, og sammen med 
festkledde unger og voksne gjorde det rammen til arrangementet. Det er 
koselig å samles på tvers av generasjonene, og årets feiring var intet unntak.

Det var salg av kaffe og kaker, og selvfølgelig gratis is og brus til ungene. Dagens tale 
ble holdt av Svanhild Sørbøen, som levende fortalte hvordan hun som barn feiret 17. mai på 
Leirskogen. Da var det ikke sju eller åtte is på hver, men hun husket at de fikk is én gang i løpet av de 
årene hun feiret på Leirskogen!

Som vanlig ble det arrangert leiker som både unge og voksne kastet seg med i. Det var god underholdning å se 
på leikene som foregikk på scenen. Blant annet var det om å gjøre å få tak i et eple med bare tennene. Og eplet lå og 
fløt fristende i en bolle med vann, så det ble noen våte 
lugger etter hvert. En morsom stafett ble det også tid 
til, og her gjaldt det å få med seg en nonstop over til et 
annet bord ved hjelp av et sugerør. 

Bordkonkurransen engasjerte de fleste, og i god 
og lun Georg-stil dukket spørsmål som «hvorfor er 
kaniner myke?» opp. Da svaret kom humret vi godt i 
salen: «Fordi de ikke er har(d)e». 

Tautrekkingen gikk som vanlig hardt for seg. I fjor 
var leirskogingene så sterke at tauet røyk, så i år var 
det nytt tau for anledningen. Det holdt heldigvis, og 
vinnerne kunne heve armene til værs.

Nok et vellykket arrangement ble avholdt, og 
ungene som kom med nyvaskede ansikter, strøkne 
klær og ryddige bunader, reiste hjem med is rundt 
munnen, grønske på knærne og «hosobanda» rundt 
ankelen. Akkurat slik det skal være når vi har feira 
landet vårt!

Tekst: Kari Albertsen Sørbøen   
Foto: Kari A. og Bjørnar Sørbøen

17. mai på Leirskogen



21Sør-Aurdalsposten

17. mai i Begnadalen Det ble en tradisjonell feiring av 
nasjonaldagen i Begnadalen. Dagen 
startet med gudstjeneste i kirken v/
sokneprest Signe Kvåle. Det var tak-
keoffer  til Begnadalen menighet.

Etter kirken ble det nedleg-
ging av krans på bautaen etter 
Gunnar Piltingsrud ved speiderne 
i Begnadalen.  Bagn og Begnadalen 
musikkorps spilte to vers av nasjonal-
sangen. Etterpå var det togoppstilling 
på skoleplassen og som tidligere år 
gikk speiderne først i toget som flagg-
bærere. Det ble også i år en kort stopp 
ved bautaen for fallne Begnadøler 
etter 1. verdenskrig, her la speiderne 
ned krans.

Toget fortsatte den vanlige ruta 
sydover E16 til Haugen og tilbake til 
skolen. Et flott 17. mai tog hvor Bagn 
og Begnadalen musikkorps spilte.  All 
honnør til musikkorpset som stiller 
trofaste opp hver 17. mai og spiller i 
barnetoget.

Etter togavslutningen ble det sam-
ling på skolen og i år foregikk arran-
gement stort sett inne i gymsalen, 
med hovedtale fremført i år av elev-
ene i 6 klasse, og sang ved skoleele-
vene. Rekruttlaget vedr musikkorpset 
spilte også,  godt ledet av Ole Kristian 
Nyhagen og Bjørg Strandbråten. Det 
ble servert kaffe, kaker, is, pølser og 
alt som hører med i 17. mai opplegget.

Tekst og foto: Reidar Schlytter

Anna Kvåle Garthus, Harald Hougsrud, Wegger Kristoffer Bergsrud og Ole Terje 
Gabrielsen fra 6. klasse.

Speiderhilsen ved 
Lars Kvåle Garthus.
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I Reinli startet årets feiring av 
nasjonaldagen med rosetog fra Reinli 
Samfunnssalen til bautaen. Ungene 
i bygda la på hver sin rose, og Tuva 
Skaret og Eilin Kval la kransen på 
bautaen, og Fedrelandssalmen ble 
sunget. Tilbake i Reinli Samfunnssal 
var det kiosksalg med brus, pølser 
og is, og servering av kaffe og kaker. 
Arrangementet samlet over 100 frem-
møtte og flere bord og stoler måtte tas 
frem. Arnstein Kvaal ledet det hele 
som vanlig med stø hånd.

Solbjørg Kvålshaugen holdt 17. 
mai talen i Reinli i år. Hun holdt en 
flott tale som kalte frem både latter og 
tårer hos tilhørerne. – Jaså, du skal bli 
profet i egen bygd, sa de nye sambyg-
dingene mine i Vang da jeg fortalte at 
jeg skulle holde 17. mai tale i Reinli, 
åpnet Kvålshaugen talen med. Med 
stor glød mimret hun om tiden da 
hun bodde og gikk på skole i Reinli 
og da hun for første gan flyttet fra 
bygda i 1981. Hun snakket om minner 
med lærere, venner, familien og per-
soner som av forskjellige årsaker ikke 
er blant oss lenger.

– Ja jeg elsker dette landet, ja jeg 
elsker dette dalføre, ja jeg elsker den-
ne bygda. Ta vare på hverandre, gjør 
hverandre gode og vær stolt av hvor 
du kommer ifra, avslutter Solbjørg 
Kvålshaugen talen med. Hun har ikke 
feiret 17. mai i Reinli siden tidlig på 
90-tallet. Hun forteller at hun satt vel-
dig stor pris på å bli spurt om å holde 
tale og at det var trivelig å komme til-
bake. I 16 år har hun drevet Fondsbu, 
og hun har feiret 17. mai blant annet 
der, i Oslo, Vang, Fagernes og i utlan-
det. Solbjørg Kvålshaugen kom til 
Reinli sammen med sin mor Lillian 
Kvålshaugen.

Et dansk par var også med på fei-
ringen i Reinli. Karen Lind og Bjarne 
Juhl har hatt hytte i Reinli i 10 år. Før 
det leide de en hytte i 8 år på Vaset. 
– Vi er pensjonister og er her mange 
måneder i året. Vi har blitt veldig gla-
de i Valdres og i Reinli, forteller de.

Etter tale og sanger var det leker 
for barna ute, men de voksne måtte 
også være med. Nils André Kollsgård 
introduserte en ny lek til glede for 
ungene. De skulle kaste våte svam-
per og prøve og treffe han. Trekning 
av premier etter åresalget og frukt-
kurven på inngangsbilletten avsluttet 
17. mai arrangementet i Reinli. Den 
heldige vinneren av fruktkurven ble 
Ulvbjørn Westerheim.

17. mai i Reinli

Reinli barnehage i barnetoget i Bagn.

Ungene la på krans og roser på 
bautaen i Reinli.

Solbjørg Kvålshaugen (t.v.) 
holdt 17. maitalen i Reinli, her 
sammen med sin mor Lillian 
Kvålshaugen.

Kaste våte svamper på Nils 
André Kollsgård var en populær 
aktivitet.

Tekst og foto: Rune Larheim
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Værgudene sto oss bi og det ble 
en strålende 17.maifeiring på Bagn.  
Barnetoget gjorde det sedvanlige 
stoppet ved Sør-Aurdalsheimen der 
Kåre Helland holdt tale til beboerne 
og humørsprederen Anette Andersen 
ledet allsangen. Det folkerike toget 
gikk så til Vangen, der 7.klassingen 
Marine Thorsrud holdt en flott tale 
ved Bautaen til minne om 1940.  Hun 
snakket om betydningen av å få egen 
grunnlov, minnet oss om kampene 
som ble kjempet under krigen for 
å bevare vår selvstendighet, og at 
Norge som verdens beste land å bo i, 
ikke må tas som en selvfølge.  Marine 
var opptatt av at det er mange men-
nesker der ute som ikke er like hel-
dige som oss, som trenger hjelp.  Vi 
må stille opp og hjelpe dem til å få 
et bedre og tryggere liv.  Marine er 
ei reflektert jente som vi helt sikkert 
vil høre mer fra fremover.  Speideren 
heiste flagget på morgenkvisten, og 
de la også ned krans på Bautaen.  Litt 
forsinket ble det familiegudstjeneste 
ved prest Tore Samuelsen og sang ved 
barnekoret.

17.maiprogrammet fortsatte på 
Fossvang med noe underholdning 
fra scenen.  Sara Bergli spilte piano, 
Marine sang og spilte gitar mens 
Mette Haugrud avsluttet med sitt 
karakteristiske danseshow. Og på løk-
ka var det stor aktivitet med typiske 
17.maileker som potetløp og sekke-
løp (-hopp).  Tradisjonen tro ble hele 
arrangementet avsluttet med tautrek-
king mellom Øystre- og Vestre Bagn.  
Øystre var nok flinkere til å mobilise-
re mannskaper, og dermed dro de sei-
eren relativt greit i land i både barne- 
og voksenklassen.

Is- og brussalget gikk strålende, 
og folk så ut til å ha en riktig hygge-
lig 17.mai-stund sammen i sola på 
Fossvang.

Tekst og foto: Anne Dyve

17. mai på Bagn
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17. mai tale 2017
 
Gratulerer med dagen alle begninga og tereisande.17. mai. No er dagen her endeleg. Dagen 
vi har venta på så lenge. Det er litt vanskeleg og å fordøye. Alle intrykka som skal takast inn. 
Alt mø ser og skal vara med på. Våren som kjem og vinteren som går. Finstasen er tatt på og 
flagga er funnet fram og hengt opp. Vårt flagg. Vår nasjonaldag. Men 17. Mai. Kva tyder det 
eigentleg? Nor du hører ordet 17. Mai er kanskje det fyste du tenker på is og russekort. Bunad 
og flagg. Leik og moro. Men det var ikkje bare leik og moro for få den dagen vi feirar i dag! 
Det er viktig når vi feirar noko at vi hugsar på kva det vi feiar. Vi feirar ikkje nasjonaldagen 
berre for å få ein ekstra fridag frå skula, vi feirar det fordi vi vart eit. Eit Noreg.som betyr at 
alle i Norge er like mykje verdt, uansett bakrunn. Samla under det norske flagget. Ein eine-
veldig nasjon. Vi fekk vår eigen grunnlov folkens. Er ikkje det fantastisk? Vi fekk våre eigne 
vaner, eigne tv-kanaler, eiget språk og eiget land. Vår egen grunnlov som vart underteikna 
i dag, for 203 år sidan. Då, i 1814 var representanten frå Valdres presten i Bagn. Hans Jacob 
Stabel. Å grunnloven som består av fem viktige kappitell i Noregs historie vart skrevet under 
mai dagn i 1814. Grunnlova handler - Om statsforma, kongen, kongefamilien og religion, den 
dømmande makta, menneskerettar og allmenne føresegner.
 
9. april 1940. Tida krigen begynte. Men den kom ikkje til Bagn før 18. april. Hitlers makter 
som styrte Norge. Det norske flagget som vart brend og om du hadde ein radio kunne du bli 
torturert eller drept. Det var ein tid vi måtte kjempe. Vi måtte kjempe for landet vårt. Kjempe 
for at noreg skulle forbli Noreg, å ikkje ein eller anna form for herredømme. Men vi hadde noe 
til felles. Vi hadde trua. Vi hadde satt oss eit mål. Vi skulle vinne. Våre forfedre og våre lads-
menn har gjort Noreg til det landet det er idag. 
Magne var redde og det var mangel på mat. Vi mista mange og vi minnes dei. Bygdefolket 
flykta på åsen og va tilskuere til  at garder vart brendt og brua sprengd. Men berre her var vi 
med på å gjere noreg fritt igjen. Men det er Nordmenn som har forma norge, slek at det år på 
år blir kora til verdens, VERDENS beste land å bu i av FN. Vi tar detta som ein selfølge. Vi trur 
nesten at det er berre slek det er, og på ein måte er det jo det. Men det er ikkje alle som er like 
heldige som oss og er født her. Nor flyktningane kjem og ber om hjelp, å da må vi selfølgeleg 
hjelpe. Vi i Noreg gløymer at det var ein gong vi som trenkte hjelp. Vi bedde om hjelp og det 
fekk vi. Å vi må hjelpe dei som opplever grusomheter og har tatt eit valg. Eit valg og å tørre 
å reise heilt til Noreg for å be om ein ny start. Dei setter ønske om å leve foran frykten og set-
ter seg i ein ”plastbalje” sammen med hundrevis av andre på den lange reisa over middelha-
vet. Mange tusner av liv har gått tapt, å vi må gi plass til våre nye landsmenn. Dei er Noregs 
landsmenn å vi må lære dei å bli like glade i Noreg som oss, så kan dei hjelpe å få den norske 
kulturen til å bli med, viare inn i framtida.
 
•      Men vi må hugse å ta vare på kvarandre. Vi i denne travle verdagen i 2017 har man lett 
for å gløyme dei rundt oss og Vi må passe på naturen rundt oss slik at dei som kjem etter oss 
får det like godt som det mø har har det.
 
Men hugs. Detta er ein gledes dag og vi må feire. Det er meininga at dikka skal eta is og få 
russekort. Å leike og ha det moro. Så gratulerer så mykje med dagen og ha ein fantastisk dag 
viare.
 

-  Marine Thorsrud (13 år)
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Speiderne forbereder landsleir i Bodø
Undertegnede ble praiet av 
Ole Magnus Langedrag og 
Eskild Frøyslihagen utenfor 
Coop en vakker vårdag.  De 
solgte lodd på kaker i finværet 
og håpet jeg ville støtte spei-
dernes deltakelse på landsleir 
i Bodø.  Klart jeg ville det!  Jeg 
tok en telefon til speiderleder 
Marit Hougsrud for å høre litt 
mer om sommerens leir.

De er mange speidere i Bagn og 
Begnadalen, og den 30.juni setter 19 
av dem, samt 5 ledere, seg på fly fra 
Leirin, med destinasjon Bodø.  De 
yngste er 5.klassinger, og de eldste 
går i 9.klasse. Sammen med andre lag 
i kretsen har de chartret eget fly til 
formålet.  

Det er dyrt å delta på landsleir 
en drøy uke, og speiderne har job-
bet hardt i forkant for å samle inn 
penger.  De har fått mye støtte gjen-
nom flere lotterier, kollekt fra messer, 
gave fra Lions, Sparebankstiftelsen og 
Fylkeskommunen.  De to sistnevnte 
har gitt støtte til sårt tiltrengt utstyr, 
og speideren har dermed kunnet 
investere i flere nye telt, også et kjøk-
kentelt, kokeapparater, presenninger 
og annet nødvendig utstyr en spei-
dertropp må ha.

I Bodø skal speiderne delta på 
spenstige aktiviteter av typen klatring 
og padling.  De skal også på haik, som 
innebærer å komme seg fra A til B i 
terrenget på egen hånd, med bare kart 
og kompass til hjelp, og med overnat-
ting ute. Dette har de øvd på hjemme 
i lokale skoger, og skal være godt 
rustet. Andre forberedelser har bl.a. 
vært å jobbe med en portal som skal 
utgjøre inngangspartiet deres på leir-
området.  Det å pakke riktig og lage 
fornuftige pakkelister er også del av 
forberedelsene.

Nå ble det ingen kakegevinst på 
undertegnede denne gangen, men jeg 
er glad for å ha støttet en god sak, og 
ønsker Eskild og Ole Magnus og alle 
andre speidere en riktig god tur til 
Bodø.  Kanskje vi kan glede oss over 
en leir-reportasje i høstens utgave av 
SA-posten?

Tekst og foto: Anne Dyve

Eskild Frøyslihagen og Ole Magnus Langedrag 
står på stand og selger lodd til inntekt for speidertur til Bodø.

 Oddveig Slettebråten, Helge Olsen og Trine Hansebakken 
var blant de som prøvde lykken.
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Tinestafetten på Fossvang
Tinestafetten har tradisjonelt 
vært arrangert på Blåbærmyra 
på kveldstid, men de to siste 
årene har Fagernes IL meldt 
pass.  Dermed har det blitt 
lokale arrangement i stedet, 
noe som har vist seg svært 
vellykket.  

SAUS arrangerer og inviterer 
Bagn Skule.  11.mai var alle elever 
fra og med 5. til 10.klasse samlet på 
Fossvang og så å si samtlige løp en 
etappe, dvs. en halv runde på fot-
ballbanen.  I første heat sprang lage-
ne fra barneskolen, mens elever fra 
ungdomsskolen sprang andre heat.  
Lagene skulle være relativt jevnbyr-
dige og tilfeldig sammensatt, og ingen 
vektla resultatene.  Det viktigste er 
å delta.  I siste heat derimot, fikk de 
med konkurranseinstinkt bryne seg.  
Hver klasse fikk stille med sitt antatt 
beste lag med 4 jenter og 4 gutter, 
og disse 6 lagene sprang superfina-
len.  I 2016 vant 7.klasse finalen, så 
det er ikke gitt at de eldste alltid er 
best.   I år ledet 10.klasse et par etap-
per ved Jonas Nybråten og Kristoffer 
Hjelleset, men gradvis ble de eldste 
tatt igjen av 8.klasse som bare økte 
forspranget utover i løpet.  Jostein 
Dokken løp sjarmøretappen i ensom 
majestet i mål, med god avstand til-
bake til Tobias Viken Brenden som 
løp 10.klasse inn til 2.plass.  På 
3.plass kom 7.klasse.  2003-genera-
sjonen vant altså i år som i fjor, og 
består tydeligvis av usedvanlig kjap-
pe ungdommer. De som løp laget 
sitt inn til seier var Eirik Haugrud, 
Mia Nybråten, Sofie Jukam Johnsen, 
Kristian Strømmen, Alexandra 
Bjørnstad, Tuva Gulbrandsen Dahlen, 
Vetle L. Johansen og Jostein Dokken.   
Samtlige løpere ble premiert med en 
Tine-drikke og T-skjorte, lagene på 
pallplass fikk is.

Tekst og foto: Anne Dyve 

Starten har gått i barneskole-heatet.

Tidlig i løpet.  Andreas Hagen og Kristoffer Hjelleset løper for 10.klasse, 
mens Abeer Mohamad Aljanki løper for 8.klasse.

Lagene på pallplass i superfinalen.  
Vinner 8. klasse, 2. plass 10. klasse og 3. plass 7. klasse. 



27Sør-Aurdalsposten

Tinestafetten i Begnadalen

Begnadalen skole har 
lang erfaring i å arrangere 
Tinestafetten lokalt.  

9. mai etter mat var elever og 
voksne samlet på skoleplassen i like 
t-skjorter, klare for stafett. Det er en 
fast runde som går rundt hele skolen, 
ned på fotballbanen og gjennom sko-
gen hvor lagene står oppstilt på pos-
ter klare for å få stafettpinnen overle-
vert. Lagene er blanda fra 1.-7., og alle 
deltok med stor iver! Vi var heldige 
med været, og kunne skimte litt sol 
bak skyene. Etter stafetten ble det sko-
lebilde og utdeling av premie fra Tine. 
Vi var også heldige som hadde Bagn 
Røde kors med oss. Men heldigvis ble 
det lite skader. En flott dag for store 
og små!

Tekst: Lene Helland   
Foto:  Synnøve Gabrielsen

Løpeglad gjeng fra Begnadalen.  
Foto:  Synnøve Gabrielsen

 Emma Nybråten, Elvira Myreng, Nathalie Lien, Simen Låksrud Strømsmoen, 
Jan Olav Grimsrud og Tuva Rasmussen. 
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Espegård bålpanne 

60 cm 1.890,-

Pop hørselvern 
med bluetooth

1.495,-

Kilde vannflaske 
Hadeland Glassverk 

199,-

AEG L6FBE740G v
askemaskin

5.990,-

TORSDAG 29. JUNI åpner 
SOMMERBUTIKKEN på BANGSMOEN!

Torsd:   11-16
Fred:    11-16 

           Lørd:    11-16
AUGUST ÅPENT

Lørdager:         11-15
Søndager:        12-15

Åpent til og med søndag 20.august.

Vi har nystekte vafler og kaffe for salg.
VELKOMMEN! 

Bangsmoen

Bagn Hjem & Fritid
Vestbygdvegen 15, 2930 Bagn

Fikk møte russejentene
Noen heldige fikk møte igjen jentene som har organisert idrettsskolen i 

vinter, denne gangen i russedrakter. De fikk sitte inni bilen, danset utenfor til 
Marcus & Martinus, og noen fikk til og med prøve å sitte på taket! 
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Status veiutbygging
Vi har spurt plansjef i Sør-Aurdal 
kommune Svein Granli, om å få en 
oppdatering på arbeidet med FV220 
Bagn – Reinli. Vi har fått følgende 
svar fra Svein:

«Det er nå bestemt at det også 
skal fylles opp med tunnelmasse i 
Buraslie oppover mot Haug. I forslag til 
«Handlingsprogram for fylkesveger 2018-
2021 (-23)» er det avsatt 11,4 mill. kr. til 
sammen for del 1 og del 2 i 2020. Det som 
har gjort det mulig å deponere tunnelmas-
se i veglinja nå i 2017 er at kostnadene 
forskutteres av Prosjekt E16 Bagn-Bjørgo. 
Det er avsatt 17,6 mill. kr. til sluttføring 
av prosjektet i 2022. Til sammen 29 mill. 
kr. Fylkesvegplanen sluttbehandles i fyl-
kestinget i juni 2017.

Og Sør-Aurdal kommune er selvsagt 
svært godt fornøyd med at E16 Bagn-
Bjørgo blir ferdig vesentlig tidligere enn 
forutsatt. Kommunen har kjempet for ny 
veg på denne strekningen i flere 10-talls 
år, og et av hovedargumentene har vært 
trafikksikkerheten i Bagnskleive. Nå slip-
per bilistene unna å kjøre Bagnskleive 
tidligere enn antatt, og det er svært glede-
lig.»

Statens Vegvesen (SVV) skriver 
på sine nettsider vedrørende 
Reinlivegen:

«– Kjøring av sprengingsmasse fra 
Bagnskleivtunnelen til deponiet langs 
vegen til Reinli er en vinn-vinn sak for 
E16 prosjektet og trafikken mellom Bagn 
og Reinli. Kommunen har vedtatt en 
reguleringsplan, som gjør at vi kan kjøre 
tunnelmasse, og lagre den slik at arbei-
det med å utbedre Reinlivegen kan gjø-
res enklest mulig når fylkeskommunen 
ønsker å gjøre vegen ferdig, sier byggele-
der Andreas Rønningen i Statens vegve-
sen, E16 Bagn-Bjørgo. Han mener dette 
er en god løsning for E16 prosjektet. – 
Slik slipper vi å frakte tunnelmasse langs 
E16 fra Bagn til Kjerringsvingen, sier 
Rønningen.»

SVV oppdaterer jevnlig sine nett-
sider. Klikk deg inn på http://www.
vegvesen.no/Europaveg/E16valdres, 
for å lese mer.
Bjarte Ness, prosjektleder i Skanska, 
har svart på spørsmål om utbyggin-
gen av E16 Bagn – Bjørgo:

«Fremdriften i prosjektet er i hoved-
sak som forventet. Det er god fremdrift på 
masseflyttingsarbeidet mellom Klosbøle 

og Bjørgo, og tunnelarbeidet går bra. Det 
har vært noen utfordringer med planar-
beidet på Bagn Bru, og av den grunn blitt 
noe utsatt i forhold til opprinnelig plan.

Vi har startet opp tunneldrift fra 
sør som et tiltak mot de forsinkelsene 
som kunne oppstått med Bagn Bru. 
Steinmassene kjører vi nå ut via ny 
utkjørsel fra Tellatn.

For entreprenøren vil jeg si at det så 
langt har gått smertefritt. Vi har hatt god 
kommunikasjon med Statens Vegvesen, 
og dermed løst opp i utfordringer som har 
dukket opp underveis. Ellers har vinteren 
vært «snill» med oss, slik at vi har opp-
rettholdt god produksjon gjennom de siste 
månedene.

Tidligere åpning av E16 skyldes 
hovedsakelig en avtale mellom Statens 
Vegvesen og Skanska, hvor vi legger til 
rette for å starte elektroentreprise tidligere 
enn først planlagt.

Det var i tilbudsgrunnlaget satt en 
frist for seneste oppstart av elektroen-

treprise. Inntil entreprenør er valgt for 
grunnentreprise er det vanskelig for 
SVV å få total oversikt over fremdriften 
som blir i prosjektet, ut over det som er 
satt i tilbudsgrunnlaget. Vi startet denne 
dialogen allerede i samhandlingsfasen i 
august 2016. Det er mange forhold som 
skal vurderes i en slik avtale, som vi har 
brukt høsten og deler av vinteren på! Vi 
er nå enige, og ser dette som positivt for 
alle parter.»

Store forandringer i Bagn
E16 har blitt lagt om og trafikken 

gikk en periode gjennom Bagn sen-
trum. I skrivende stund må bilister 
som skal i retning Tonsåsen og Østre 
Bagn følge E16 utenom Bagn hvor 
den nye avkjørselen er. Veien under 
brua i Bagn sentrum er stengt. Ny 
gangvei er blitt laget for fotgjengere 
og syklister under E16.

Tekst og foto: Rune Larheim

Midlertidig nytt løp for 
E16 og ny avkjøring til 
Østre Bagn blir laget.

Midlertidig gang- og syk-
kelvei under E16.

Med tunellmasse blir det 
ny vei fra Bagn til Reinli. 
Bilde er tatt ved Smedsrud 
og viser status pr. 24. mai 
2017.
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Hedda Hytter kåret til 
”Årets Valdresambassadør 2017”

Under Valdreskonferansen 
på Scandic Valdres onsdag ble 
Hedda Hytter kåret til Årets 
Valdresambassadør. 

Det er Visit Valdres som deler 
ut prisen som kan gis til en per-
son eller organisasjon som har gjort 
Valdres kjent nasjonalt eller inter-
nasjonalt. Siden 2010 har tidligere 
Valdres Næringsforum vært ansvar-
lig for denne prisutdelingen, og fra 
2016 ble denne ærefulle oppgaven 
videreført til Visit Valdres. En jury 
på 5 personer fra næringsliv og det 
offentlige Valdres har funnet Hedda 
Hytter verdig til prisen. Juryen peker 
blant annet på at Hedda Hytter er en 
betydelig arbeidsplass i Valdres og en 

hjørnestensbedrift i Hedalen som har 
eksistert i 39 år. 

- Hedda Hytter gir hele Valdres en 
profil, en tyngde og en troverdighet 
som kommer alle til gode, sa daglig 
leder i Visit Valdres, Erik Engelien, da 
han overrakte prisen. Juryen framhe-
ver i tillegg at Hedda Hytter trolig er 
den bedriften i Valdres som får størst 
nasjonal synlighet med tilstedevæ-
relse i både lokalmedier og riksme-
dier. Sponsoravtalen med Johannes 
Thingnes Bø sørger for at Hedda 
Hytter blir sett av mange TV-seere 
i beste sendetid. Valdres har i 2017 
flere hytter enn innbyggere, noe som 

bekrefter hvor viktig hytteturismen er 
for dalføret. 

- Å ha en lokal hytteprodusent 
i den øverste nasjonale ligaen er 
av uvurderlig betydning, påpekte 
Engelien. I disse dager er Hedda 
Hytter ute med en ny hytte med navn 
Hedvig, som er en ektefødt datter av 
Hedda. Hedvig hytten er moderne, 
elegant og nyskapende, men er sam-
tidig forankret i den norske, nøkterne 
hyttetradisjonen. Denne ble lansert på 
Hyttemessen på Hellerudsletta for-
rige helg og ble meget godt mottatt. 

Vi gratulerer en verdig vinner av 
Årets Valdresambassadør!

Magne Omsrud, daglig leder i Hedda Hytter, får overrakt prisen som Årets 
Valdresambassadør av Erik Engelien i Visit Valdres.

Foto: Marit Beate Kasin

Bruk bruktbutikken
Bruktbutikken har åpent fredag og lørdager. 

Vi får stadig inn nye flotte saker. Kom innom for en hyggelig handel i som-
mer. Vi tar imot pyntegjenstander, sportsutstyr, glass, smånips, gamle radioer, 
redskaper osv. Vi håper mange finner veien til butikken, både med varer, men 
ikke minst som kunder. Det er mye fokus på bærekraftig utvikling. En bruktbu-
tikk er et lite bidrag på dette området. Her kan man gjenbruke ting man kaster 
eller som bare blir liggend ei skapet. Bruktmarkedet er resultat av stor dugnad-
sviljen for å realisere idrettsanlegg på Fossvangområdet. Brukmarkdet ligger i 
samme lokaler som bakeriet i Bagn.

Torhild Kollsgård er en av flere som bruker av fritiden sin for å drive bruktmarkedet.
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Ekstraordinært årsmøte Bagn IL

Bagn idrettslag holder ekstraordinært årsmøte 
på Fossvang 14. juni kl 20

Sak: 
Utbygging av Fossvangområdet, kostnader og finansiering. 
Se www.bagn.no og facebooksiden til idrettslaget for mer 
informasjon

Mvh Styret Bagn IL

Idrettsrådet ønsker 
kandidater til årets idrettspris 
Frist for nominering av kandidater er 10. September 2017 
Prisvinneren mottar en sjekk på 5000 kroner og et diplom. 
Og selvsagt masse heder og ære. Prisen deles ut på kultur-
kvelden som er 24. november på Begnadalen samfunsshus.
 
Kriteriene for tildeling av idrettsprisen er: 
Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talenter til å 
satse på idretten. Prisen kan deles ut til aktive enkeltperso-
ner, fortrinnsvis talent, som representerer en klubb i kommu-
nen, er bosatt i kommunen, eller har lagt grunnlaget for sin 
suksess gjennom oppvekst i kommunen. Alle kan komme 
med forslag til kandidater, både enkeltpersoner og lag/foren-
inger. Styret i idrettsrådet velger prisvinner.

Forslag med kort begrunnelse/presentasjon sendes på epost 
steinarskjerve@me.com innen 10. September  2017.

KUNNGJØRINGERKUNNGJØRINGER

Bagn IL-tekstiler 
BIL windbreaker 

barn kr 300,-  voksne kr 400,- 
påtrykt navn kr 50,-

BIL buff kr 30,-

Trimtex vinterdress 
barn: kr. 1200,- voksne: kr. 1800,-  

Kan bestilles i bruktbutikken, 
på facebook/BagnIL eller 

på mobil 911 92 108 (Anne)

Endring i valgkretser 
i Sør-Aurdal
 

Kommunestyret vedtok 27.10.2016 i sak 068/16 
elektronisk avkryssing i manntallet. Som følge av 
dette ble det også vedtatt å redusere antall valg-
kretser i Sør-Aurdal fra 5 kretser til 3 kretser. De 
nye valgkretsene er Bagn, Begnadalen og Hedalen. 
Stemmeberettigede/manntallsførte i Reinli krets og 
Leirskogen krets vil fra stortingsvalget september 
2017 tilhøre Bagn krets, og skal ved valg heret-
ter avgi sin stemme på kommunehuset Tingvoll i 
Bagn.

Følg SAposten 
på Facebook!
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA-posten kommer i høsten 2017

Dette skjer i Sør-Aurdal!

18.06  Puttekollen OPP Begna bruk
24.06  St. Hansfeiring  Fossvang
27.06  Valdres sommersymfoni 
 konsert Bagn Kyrkje

12.08  Kongsvegrittet  Hellebekk
24.08 Kremmertorget  Kristiansmoen

02.09  Grendacup m/fest  Fossvang
16.09  Bjødalskampen OPP  Ellingsæter
17.09 Idrettens dag Hedalen

20.10 Hedalen barne- og ungdomsskole 50 år

24.11  Kulturkveld  Begnadalen 
   samfunnshus

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

Bruktmarked
Åpent fredager 11-15 og lørdager 11-15 

Vi tar imot pyntegjenstander, antikk, glass,
gamle radioer, tregjenstander, norgesglass,

småmøbler, sportsutstyr, bilder, håndarbeid osv. 
Du finner oss i sentrum rett ved siden av Bakeriet i Bagn.

Alt arbeid er på dugnad og alle inntekter går til 
utvikling avFossvangområdet/idrettshall. 

Har du lyst til å være med som frivillig i bruktbutikken? 
Ta kontakt med Torhild på 918 30 496 

På forhånd takk!

-  Total Entreprenør 
-  Nybygg i reisverk  
 eller tømmer 
-  Tilbygg 
-  Restaurering 
-  Flislegging 
-  Peismuring 
-  Byggesøknader
-  Tegning/prosjektering

Tlf. 416 09 692/476 39 079         www.fg-bygg.no 
Storebruvegen 56, 2930 Bagn
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Noen av våre prosjekter:

- Total Entreprenør - Nybygg i reisverk eller tømmer 
- Tilbygg - Restaurering - Flislegging - Peismuring 

- Byggesøknader - Tegning/prosjektering

Tlf. 416 09 692/476 39 079         www.fg-bygg.no 
Storebruvegen 56, 2930 Bagn
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