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Pressemelding/omtale: Bagn Korvettlag og Øpe Hus tildeles Kulturprisen fra 

Sør-Aurdal kommune 

 

Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for 

år 2019 tildeles: Bagn Korvettlag og Øpe Hus 

 

Bagn Korvettlag og Øpe Hus har siden hatt stor betydning som et samlingssted for barn og 

ungdom i kommunen. Lagene har dyktige og engasjerte ledere, og tilbyr et bredt spekter av 

aktiviteter. Det er god oppslutning om Korvetten og Øpe Hus, med oppmøte på 40-50 unger 

og ungdommer på klubbkveldene. 

 

Bagn Korvettlag ble startet opp i1997, og samler unge fra 5.-7. klasse ved Bagn skule til 

klubbkvelder på Bagn Bedehus annenhver uke og har varierte aktiviteter med turer i skog og 

mark. De har spillkvelder og sosialt samvær på bedehuset, og drar gjerne på kanoturer på 

Fjorda, aking i Juvkam og fjøsbesøk i Søre Thorsrud, bowling på Fageres, sykkeltur til 

Leitebrue og vandring til Sandviken, skogtur fra Midtre Juvkam om Brennatjednet og 

Gråbeinhølet til Bagn med steking av lapper på bålpanne, foreldrefest og mye mer.  

 

Øpe Hus ble startet opp høsten 2002 og er et viktig samlingspunkt der tenåringer på 

ungdomsskoletrinnet og videregående skole fra Bagn, Reinli, Leirskogen, Hølera og 

Begnadalen samles på Bagn Bedehus annenhver fredag kveld. Det er sosialt samvær, med 

musikk, pizza, spill som airhockey, biljard, bordtennis, playstation, brettspill m.m., slik denne 

aldersgruppa ønsker å ha klubbkveldene. Det er tre voksne til stede hver gang og opplegget 

er lite lederstørt. Styret består av tre voksne og tre ungdommer. 

 

Bagn Korvettlag og Øpe Hus har mange dyktige og engasjerte ledere som har bidratt til at 

barn og unge har et trygt og godt oppvekstmiljø og samlingssted. De har utvist et 

enestående engasjement og gitt mye av sin tid i det frivillige barne- og ungdomsarbeidet.  

 

Bagn Korvettlag og Øpe Hus er tilknyttet Acta, som er barne- og ungdomsorgaisasjonen i 

Normisjonen.  

 

Bilde fra Bagn Korvettlag, kanotur på Fjorda. Ledere som står bak på bildet er Oddleiv 

Juvkam og Ola Thorsrud. 
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Ledere og historikk: 

Bagn Korvettlag: 

 Oddleiv Juvkam, fra oppstarten i 1997 til d.d. 

 Svein Lund, fra oppstarten høsten 1997 til des. 1999, andakter minst en gang i året etterpå. 

 Maria Lund, fra oppstarten i 1997 til des. 1999. 

 Ola Thorsrud, fra januar 2000 til d.d. 

 Terje Flaten, fra 2002 til 2009  

 Tore Bergli, fra 2015 til d.d. 

Øpe Hus: 

 Oddleiv Juvkam, fra oppstarten hausten 2002 til d.d. 

 Turid Juvkam, fra oppstarten hausten 2002 til d.d. 

 Anne Dyve, fra oppstarten hausten 2002 til d.d. 

 Ola Thorsrud, fra oppstarten hausten 2002 til d.d. 

 Mona Thorsrud, fra hausten 2003 til d.d. 

 Gunhild Leite, fra oppstarten hausten 2002 til d.d. 

 Kåre Leite, fra oppstarten hausten 2002 til d.d. 

 Sigrun Bergli, fra oppstarten hausten 2002 til d.d. 

 Tore Bergli, fra oppstarten hausten 2002 til d.d. 

 Svein Lund, skoleåret 2009-2010, andakter minst en gang i året etterpå. 

 Monica Acatrinei, skoleåret 2013-2014 
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Sør-Aurdal kommune ønsker med tildelingen av Kulturprisen til Bagn Korvettlag og Øpe Hus 

å hedre prisvinnerne og takke for stort engasjement og innsatsen lederne har lagt ned for å 

gi barn og unge et møtested og spennende aktiviteter i et trygt og godt oppvekstmiljø.  

 

Sør-Aurdal kommune gratulerer Bagn Korvettlag og Øpe Hus med Kulturprisen og ønsker 

lykke til videre med aktiviteten i lagene. 

 

 

Velkommen til kulturkveld med kulturprisutdelig i Sør-Aurdalshallen! 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gunvor Elene Thorsrud 

rådgiver oppvekst og kultur 

Dir. tlf.: 61 34 85 27 

E-post: gunvor.elene.thorsrud@sor-aurdal.kommune.no 

 

I h.h.t. våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten signatur. 
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