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SA-posten
I disse OL-tider kommer utgave nr 1 av SA-posten i 2014. SA-posten deles ut til 
husstander i Sør-Aurdal samt Nes i Ådal. Den legges også ut på flere steder i 
kommunen, samt elektronisk på nettsidene. SA-posten gis ut av Bagn IL på 
frivillig basis. Ønsker du å bidra med artikler, bilder eller på annen måte -  
ta kontakt på redaksjon@bagn.no for å bli med på laget. 

I denne utgaven av SA-posten kan du lese om Fønhusprosjektet, revy på 
Bagn, skisamling på Leirskogen m.m. På nettsidene kan lese om bl.a. Sør-
Aurdalrennet, teater i Begnadalen og Etnedalscup.

Neste utgave av SA-posten kommer til 17. mai. Vi oppfordrer til å sende inn 
stoff du vil ha på trykk i SA-posten eller/og på nettsidene. SA-posten er også på 
Facebook. 
I neste utgave tar vi med nyheter fra bygdeutviklingsprosjektet til Bagn IL. 
Espen Blåfjelldal er ansatt som ny prosjektleder, og begynner nå i februar.  
Vi tar også med fra revyen til Bagn IL og teateret i Begnadalen sine fore-
stillinger. 

Til påske kommer Tur og informasjonsguiden. Den går til alle innbyggere i 
kommunen og til alle hytteiere, og er et samarbeid mellom Norsk kommune-
info, Sør-Aurdal kommune og Bagn IL.

Vi ønsker alle en fin vinterferie og en nydelig påske når den tid kommer!
 
Mvh
Redaksjonen

Vassfarklubben  takker

Lions Club Vassfaret

Vi er nå kommet til februar, og Lions 
Club Vassfaret har summert inntektene 
etter julesalget.  Som vanlig har våre 
sambygdinger vært flinke til å kjøpe 
kornband og kalendere, og noen har 

benyttet anledningen til å handle fra rest-
beholdningen av våre Vassfarkrus.

Vi håper alle fikk dekket sine behov, 
men skulle noen fremdeles ønske seg en 
kalender for i år, er det bare å kontakte 
ett av klubbens medlemmer.

Til sammen innbrakte julesalget ca. 50 
000 kr netto.

Som nevnt mange ganger før, går alle 
inntekter uavkortet ut igjen til ulike gode 
formål.  Vi nevner i denne sammenheng 
nå bevilgning til tragedien i Syria, brann-
rammede i Lærdal, og så skal klubben 
arrangere det holdningsskapende kur-
set ”Det er mitt valg” for skolefolk i Sør-
Aurdal i april.

Av Ole Gjerdalen
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Etter et pauseår er revygruppa 
i Bagn IL nå i full gang med 
å lage et nytt show.  Og med 
under to uker igjen til første 
forestilling, er det intens job-
bing i gruppa.  Undertegnede 
snek seg inn på en øving for å 
få en smakebit på hva vi har i 
vente.  Vi kan glede oss!     

I lause lufta har ingen rød tråd, 
ingen fellesnevner, men det gjøres 
humoristiske nummer av flere lokale 
aktuelle saker.  Utbygginga  av E-16 
får vi selvfølgelig høre om, og vi får et 
innblikk i åpninga av nye Bagnskleiva 
2018.  Blir det bom?  Eller kanskje 
det blir …..?    Og til tross for at gul-
vet i C-blokka på SAUS slipes og lak-
kes i vinterferien så skal den vel rives i 
tråd med vedtak? Ole Fønhus og ven-
ner gjør et nummer av vår velbrukte 
gymsal.  Eiendomsskatt er et hett tema 
som også står på programmet.  I jakt-
kommunen kommer man heller ikke 
utenom humor rundt elgjakta.  Vi skal 
på en særegen EU-kontroll med bl.a.  
Ole Arne Øyhus og Signe Marie Hagen, 
og vi møter to trøtte typer.  For å nevne 
noe.

Revysjefer Mirian Mikkelsgård og 
Malin Haugen er stolte av at alle sket-
sjer er nye og skrevet av egne, lokale 
skribenter (Kari Sørbøen, Torstein 
Øyhus, Malin Haugen, Mirian Øyhus 
Mikkelsgård, Ole Fønhus og Ole 
Listerudbakken).  De gleder seg også 
over at besetningen består av en fin 
miks av nye unge talenter og gamle 
travere. I tillegg til humorinnslagene 
får vi se mer til dansetalentet Mette 
Haugerud.  Hva gjør hun ut av eventy-
ret Reveenka mon tro?  Og OL i Sotsji 
er aktuelt for et sceneinnslag, også med 
dans.

Sang og musikk fletter det hele 
sammen til en herlig miks du ikke vil gå 
glipp av.  Løp og kjøp billetter!

BAGN IL-revyen ” I lause lufta” er  i rute

Forestillinger:  
fredag 21. februar kl. 19 og lørdag 22. februar kl 16.30 og 19.30

Billettsalg på nett:  
www.deltager.no/Bagnsrevy2014
eller på Valdres Mathus og Statoil Bagn
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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 - 21Lørdag 9-18
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Juletrefest i Liagrenda
I Liagrenda, på Lien grendehus, 

hadde vi juletrefest søndag 12. januar. 
Det var mange både små og store som 
koste seg med kaffe og kaker, gang 
rundt juletreet, leiker, utlodning og sist 
men ikke minst besøk av nissen! Det 
ble en fin dag, som vi kommer til å 
gjenta neste år. 

Se flere bilder på Reinli.no

Tekst og foto: Laila Lundstein

Skirenn på 
Leirskogen

84 stykker fikk utdelt premie i 
Telenorkarusselen på Leirskogen tirs-
dag kveld. Vi gratulerer!
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JUS MI-luene og pannebån-
dene er laget i 100% polyester, 
og de har et moderne preg og 
er enkle og behagelige.

Luene og pannebåndene er myke 
og gode å ha på. De er heklet, og det 
betyr at de er litt luftige og passer derfor 
godt til fysisk aktivitet. 

— Jeg har fått mange positive til-
bakemeldinger fra folk som bruker de 
under trening, da de ikke er for varme. 
Produktet er ikke foret og egner seg 
derfor ikke på de kaldeste dagene vin-
terstid. Men ellers er de supre, forteller 
Ingjerd F. Helgesen.

Det går mye i freshe neon-farger 
(selvlysende), noe som gjør at brukeren 
synes godt. Spesielt i akebakken eller 
skisporet. 

— Oppskriften er egenkomponert 
og er derfor ikke kopier fra noe annet. 
Fargekombinasjonene har kommet litt 

Moderne luer i freshe farger

etter hvert. Enten ønsker fra kunder 
eller mine egne ønsker. Ellers har jeg 
laget en god del team-luer for Smurfit 

Cappa i Hønefoss, sier Helgesen.
Gå inn på ww.jusmi.biz for flere bil-

der.

Minner om Kongsvegløpet
Det tradisjonsrike Kongsvegløpet på 24 km går i år søndag 9. Mars. I 2013 hadde løpet 224 startende derav 30 i konkurran-

seklassen. Starten går fra Hellebekken Turistseter, 800 meter over havet, og ender ved Begna IL sitt skianlegg Åsemyra, snaut 
600 meter over havet.
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Idrettshall på Fossvang
Tomtespørsmålet på Fossvang er avklart mellom Bagn IL og Sør-Aurdal 

kommune. Kommunen overtar grunnen der det nye kulturbygget med 
svømmebasseng skal bygges. Idrettshallen er tenkt plassert på grusbanen. 
Størrelsen er tenkt 48 x 70 meter + servicebygg. Hallen vil kunne deles i 3 
og ha sportsdekke i 1/3 av hallen. Dette gjør at flere klasser vil kunne ha 
kroppsøving samtidig. I tilbygget blir det garderober, treningsfasiliteter, lager, 
kontor og møterom. Det jobbes med finansiering og kostnadsoverslag.

Maleri av Fossvang gitt av Kristen Stavdahl til innsamlingen til idrettshall.
Totalt er det nå kommet inn 366.000 til idrettshall på Fossvang. 

Salget av andeler starter våren 2014.

Over: Illustrasjon over nytt kulturbygg med svømmebasseng, 
sett fra fotballbanen mot Dalagata.

Til høyre: Illustrert inngangsparti til hallen.

Under: Illustrasjon på plassering av idrettshall med garderobe. 
SAK kulturhus mot Dalagata.



8 Sør-Aurdalsposten

Skisamling på Leirskogen
Det er sjelden så stort innrykk 
på Leirskogen Grendahus som 
det var fredag den 17.januar.  
Da stilte 69 skiglade unger på 
trammen med ski og staver 
under ene armen og sovepo-
sen under andre.  Her lå det an 
til mye sosialt fellesskap og 
ski-moro.  

 
Det var Bagn IL som inviterte skien-

tusiaster fra Bagn, Begna og Begnadalen 
til skisamling på Leirskogen, etter sam-
me lest som den populære ”høydesam-
linga” i fjor på denne tida.  Og påmel-
dingen var formidabel.  Skigruppa så 
for seg litt kaotiske tilstander pga det 
store antallet, men vurderte aldri  å 
avvise noen.  Med god hjelp fra mange 
foreldre skulle det vise seg at logistik-
ken fungerte utmerket.  

Skileik
Etter innkvarteringen var det tid for 

første skiøkt ute.  Planen var skøytetre-
ning, men grunnet svært mye løssnø 
ble den noe amputert.  Men stor akti-
vitet ble det!  Oppvarming med dans 
på stadion, stiv heks på ski, hopping og 
masse annen lystig skileik holdt store 
og små i ånde i snøværet på kvelden.   

Fredagstaco 
Med våte klær og kalde tær trakk 

alle etter hvert inn i varmen.  Der ven-
tet mammaene med  taco, og da var jo 
fredagskvelden komplett. Maten ga nok 
nytt energitilskudd, for det rapporteres 
om  massiv putekrig og høyt aktivitets-
nivå til langt utover kvelden.  Rosignalet 
gikk kl. 22, men det var visst ikke like 
lett for alle å følge.  

Treningsøkt
Lørdagsmorgen ble innledet med 

havregrøt og bursdagssang for Sander 
Kløvstad og Aurora Stensæter.  Deretter 
bar det ut til dagens første skiøkt.  
Og når Bjørgen, Johaug, Sundby og 
Northug ble ropt opp, så betyr ikke 
det at de hadde tatt en avstikker fra 
Lillehammer, men at gruppene som 
skulle ut selvfølgelig hadde valgt seg 
gruppenavn etter forbildene sine.  Og 
det er ingen tvil om at det var mange 

potensielle Johauger og Northuger i 
denne forsamlingen.  Med stor iver kas-
tet de seg ut i økta som skulle dreie seg 
om klassisk skiløping.  Roar Aamodt 
stilte som instruktør for de eldste, mens 
skigruppas egne kompetente instruk-
tører (Morten Bellika Johansen, Bjørnar 
Sørbøen, Guro Johansen, Gøran 
Østgård, Knut Hougsrud, Oddvin 
Sørbøen)  tok hånd om de andre grup-
pene.  Og her var det mange lærevil-
lige skiløpere som fikk med seg flust av 
gode råd for skiteknikken sin.   

Etter ”dugurd” (der Tine hadde 
sponset en del mat) og en innetrenings-
økt, var det ut igjen til skileik på jordet.  
Aking på ei ski, slalomløype, hopp og 
ikke minst å ake mange sammen, var 
spesielt populært.  Med all nysnøen i 
bakken var det bare gøy å falle. 

Skisamling er gøy!
Godt utpå ettermiddagen trakk for-

samlingen inn for siste gang for å spise 
bursdagskake og se film og bilder fra 
oppholdet.  Mangt et ettertrykkelig 
fall var dokumentert, til stor jubel. På 
spørsmål om hva som hadde vært best 
ved oppholdet hadde mange store pro-
blemer med å bestemme seg.  ”Alt” var 
det gjennomgående svaret.  Ingen tvil 
om at kombinasjonen skileik og –tre-
ning, mange venner og overnatting 
slår an.  Og det var ingen tvil hos de vi 
snakket med:  Skisamling er gøy!

Stor interesse
Skiinteressen blant de yngste i Sør-

Aurdal er gledelig stor for tida, med 
rundt 80 deltakere på klubbrenn og 
overveldende deltakelse på skitrening 
på onsdagskvelder.  Miljøskapende til-
tak som det skigruppa i Bagn IL har 
arrangert denne helga, er viktig for at 
denne interessen skal holdes ved like. 

Balansetrening var sentralt på skisamlinga, men iblant endte det slik. Ola Sørbøen.

Kort instruksjon før igangsetting.
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69 fornøyde unger på skisamling.

 Kortspill hører til.  Vetle Johansen, Herman 
Kvaal, Thomas Sørbøen, Mia Nybråten, 
Synne Sørbøen, Alexandra Bjørnstad, Tiana 
Bøen, Tuva Dahlen og Sivert Østgård.

Erik Thorsrud demonstrerer god balanse.

 Einar Solbrekken hadde utallige luftige hopp.
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nybrotenmaskin.com

97665137
Bagn Budservice

97665137
Bagn Budservice

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

alla-ols@online.no

Sør-Aurdal kommune 
satser nå på Mikkjel 
Fønhus i et spleiselag med 
Fylkeskommunen i Oppland 
for å få til mere virksomhet 
basert på forfatterskapet til 
M. Fønhus i samarbeid med 
næringslivet, lag/foreninger 
m.fl. i Sør Aurdal.

Kundan Rockstad (53), som har 
budd 12 år i Hedalen og som har vært 
med i Fønhusgruppen siden oppstart 
i 2008, er nå ansatt i halv stilling som 
prosjektleder for Fønhusprosjektet.

Prosjektets eier er SAK, men 
administreres økonomisk av Valdres 
Næringshage v/Arne Erik Fønhus i 
forhold til ansettelsen av prosjektleder. 
Styringsgruppa for prosjektet er sam-
mensatt av Amund Fønhus Stensrud 
som leder, næringskonsulent Stig 
Solbrekken som representant for SAK, 
Katharina Sparstad fra Valdres Natur 
og kulturpark og Harald Arne Haugen 
fra Hedda Hytter som representant fra 
næringslivet. Prosjektleder er i første 
omgang ansatt ut året 2014.

Det er fått til flere ting som bl.a. 
Fønhuskoia som allerede er blitt en 
stor suksess med mange besøkende 
og antall overnattinger som slår alle 
rekorder i området. Akkurat nå jobbes 
det med å etablere flere Fønhusstier 
i kommunen. Det pågår også leting 
etter motorsykkelen til Mikkjel Fønhus, 
og arbeid for å få opp informasjons-
skilt på E-16 i forhold til Nissebakken/
Fønhusstien. 

Nyetablering av Mikkjel Fønhus Forening

For å kunne organisere Fønhus-
arbeidet videre med tanke på lang 
sikt og for å få til et større engasje-
ment blandt innbyggere, hyttefolk og 
næringslivet m.fl. så planlegges det nå 
oppstart av ei Mikkjel Fønhus Forening 
med etableringsmøte tirsdag 11.mars kl 
19 i Glasshuset på Bagn. 

Oppfordrer flest mulig til å komme 
for å være med på spennende pro-
sjekter og utvikling av området med 
flere aktiviteter og fokus på det flotte 
området vi har i Sør Aurdal og denne 
delen av Valdres. Det er allerede flere 
som har sagt ja til å være med i styret 
i den nye foreningen, men også her har 
vi plass hvis noen ønsker å være med. 
Velkommen. 

Ta gjerne 
kontakt med 
prosjektle-
der Kundan 
Rockstad. 
Se nettsi-
den www.
mikkjelfon-
hus.no for 
kontaktinfo 
og hva som 
skjer. Skriv 

gjerne i Gjesteboka på siden og følg 
med på Facebook for Mikkjel Fønhus. 
Ser frem til enda mere samarbeid med 
flere i hele kommunen.

Fønhusrommet i Stabburet ved Fønhuskoia er allerede blitt en 
stor suksess med rekordstort antall overnattingdøgn.
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Aktivt snøscootermiljø i Bagn
Det kom SA-posten  for øret at lokale gutter hadde kjørt snøscootercross i helga,
og Eivind Heiene og Bjørnar Sørumshaugen som vi snakket med, 
hadde begge vunnet sine klasser.  Dette måtte vi høre mer om.

Eivind kjører snøscootercross på 
6.år på rad og deltar i klassen 12-14 år.   
Bjørnar er i sin 5.sesong og kjører i klas-
sen 14-16 år.   Deres hjemmebane er 
på Slidreåsen hvor de trener og kjører 
klubbløp.   Begge sier at det er motor, 
fart og spenning som trekker dem til 
denne sporten.  I tillegg må det mye 
tankevirksomhet til i løp, både strate-
gisk tenking  i forhold til konkurren-
tene underveis og det å vurdere farten 
opp mot svinger, hopp og hindringer i 
løypa.  ”Timing er viktig”, sier Bjørnar.  
Et løp består av to innledende runder 
og deretter finalerunden.  Løypa er 900 
meter lang.

Begge forteller at de har unngått 

skader og motortrøbbel så langt i kar-
rieren.  ”Mø kjører jo Lynx”!   Men de 
er ikke de eneste i Bagn som kjører 
snøscootercross.  Morten Haugrud har 
kjørt scooter i ca 5 år og kjører i klassen 
Semi pro i likhet med kompisene Eirik 
Røang og Mathias Hagadokken.  Flere 
av guttene kjører dessuten motorcross 
på sommeren.  

Planer fremover
16. februar skal  4 av guttene til 

Hattfjelldal og delta i Midtnorsk mes-
terskap. Det blir en reiseavstand  på 160 
mil tur/retur og det sier vel  mye om 
hvor viktig sporten er for disse guttene.  
Samtidig sier det mye om god støtte fra 

deres foreldre som kjører dem på løp 
og stiller opp som mekanikere m.m.  
Seinere i vinter blir det en dobbelhelg 
i Oppdal, Påskecrossen i Tydal pluss et 
par klubbløp i Valdres.  Høydepunktet 
blir likevel  NM i snøscootercross på 
hjemmebane helga den 21.-23.mars.  
Den innledes med presentasjon av 
førerne på Skiferplassen og parkcross 
på fredagskvelden på Fagernes.  Lørdag 
og søndag blir det tevling i forskjellige 
klasser på Slidreåsen.  Og festbankett 
på Fagernes Hotell hører med.

Vi ønsker alle fem lykke til med 
scooter løp utover vinteren!

Følg med på bagn.no for løps-
resultater. 

Snøscooterentusiaster i 
Sør-Aurdal fra venstre:  Morten Haugrud, 

Eirik Røang, Eivind Heiene, Mathias 
Hagadokken og Bjørnar Sørumshaugen.

Eivind (venstre) og Bjørnar 
er glade i fart og spenning.

Eivind i ett av 
mange luftige svev.
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Kom innom oss på Valdrestunet for en hyggelig prat  
og et godt tilbud på dine forsikringer. Vår forsikrings-
kompetanse – din trygghet

Snakk forsikring med noen 
som kjenner lokalmiljøet
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Kunderådgiver Sigrun Anny Aarø
sigrunanny.aaro@gjensidige.no
Tlf 947 93 540

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

Gjensidige Valdres
gjensidige-valdres.no

www.stavadalen.no - Tlf. 61 34 71 14

MAKALAUSBUA
kafeen i skisenteret!  

Her er det god service, deilig mat og drikke.
Sitteplasser til ca. 60 personer i 1. etg. 

I tillegg har vi en koselig stue med storskjerm og 
plass til ca. 50 personer i 2. etg.

Stor terrasse i begge etasjer.

Vi tilbyr matretter av forskjellige slag, 
også en del hjemmelaget. Stedet har alle rettigheter.

Vi tar imot bestillinger på private arrangementer, 
jubileer, møter etc. samt catering. 

Vi leverer der du er, hjemme eller på hytta.
Ta kontakt for pris! 

Gerd, 95 23 34 28 - gerdooddrundstavedal@gmail.com 
Kjersti - 92 28 11 21- k.kaxrud@online.no

19     11

For 6. gang inviterer Bagn IL til revy!

På SAUS

Billett: kr. 150,-       

Kiosk og matsalg i pausa!
Kjøp billetter på Statoil Bagn, Valdres Mathus eller via www.bagn.no
Spørsmål? Ring Espen på 96 23 42 11

FREDAG  21. feb. kl. 19.30
LØRDAG  22. feb. kl. 16.30
LØRDAG  22. feb. kl. 19.30

“I lause lufta”

Velkommen!
En perfekt blanding
av gamle ringrever

og debutanter
i alle aldere!
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Bank fra
A til Å

G-SPORT BAGN
Hallgeir Hovi, 
Valdrestunet Kjøpesenter
Tlf: 61 34 60 01 Tlf: 416 09 692 • www.fg-bygg.no
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Konsert i 
Begnadalen 
kirke
Sør-Aurdal kommune  og Sør-
Aurdal Eldreråd inviterte til 
konsert i Begnadalen kirke 
fredag 7. februar  i anledning 
den kulturelle spaserstokken. 

Leder i eldrerådet Dagny Dahlen 
ønsket velkommen til konserten og 
Roar Engelberg og Håvard Svendsrud 
serverte oss en lett blanding av fol-
kemusikk, klassiske perler og kjente 
og kjære viser.  Den vakre klangen 
fra panfløten og trekkspilltonene ble 
en flott opplevelse for de ca 40 som 
hadde tatt turen til konsertkirken i 
Begnadalen.  Etter konserten over-
rakte Dagny Dalen blomster til Roar 
Engelberg og Håvard Svendsrud.

Tekst/foto: Reidar Schlytter

NSOL har siste året hatt ca 60 med-
lemmer, og lagets hovedformål er å 
legge til rette for gode skiopplevelser på 
vinterstid og turer langs oppmerkede 
stier på sommeren.  Skiløypenettet er 
sammenhengende fra Nes bygdehus og 
opp på Knappåsen.  I tillegg kommer 
mindre runder nede i bygda. 

Fra Knappåsen kan man fortsette i 
oppkjørte løyper langt sør på Vikerfjell, 
der andre operatører har ansvar.  Vårt 
løypenett er på 35 km.  Dersom man 
ønsker å starte skituren på Knappåsen, 
er det godt brøytet vei dit, og bomavgif-
ten er på 70 kr pr. tur.  Sesongkort kos-
ter 300 kr. 

Nes Sti- og Løypeforening
Nes sti- og løypeforening har de to siste årene investert mye i 
tråkkemaskin og garasje til denne.  Nes sti- og løypeforening,  
(NSOL), ble stiftet for åtte år siden som en erstatning for ned-
lagte Nes Idrettsforening.

Skulle det være interessant å bli 
medlem i NSOL, er minsteavgift satt 
til 350 kr pr. år, og kontonummeret er  
2280 32 56652.   Samme kontonummer 
brukes til eventuell veiavgift.

Til informasjon nevnes at 
Knappåsen er ås/fjellpartiet vest for Nes 
og en forlengelse av Vikerfjell. Avkjøring 
til Knappåsen er ca en kilometer vest 
for Nes på Hedalsveien og så tar man  
til høyre etter brupasseringen.

Av Ole Gjerdalen

Viljo Finnøen er vår faste maskinkjører, og som regel har han ferdig preparerte løyper til 
hver week-end.

STAUT i studio
STAUT er nå i gang med sitt 4.album 

og har nettopp tilbrakt en helg i studio.  
Ørnulf gleder seg over at det er flere i 

bandet som har vært med å lage låter 
denne gangen.  Gaute har vært sterkt 
delaktig i to, og Dag Arve og Asle har 

bidratt.  Gaute er overbe-
vist om at denne plata blir 
den beste til nå, så vi har 
garantert noe å  se fram til.  
De regner med utgivelse i 
oktober.  

Vi gleder oss!
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Reintun forsamlingshus kan 
leies ut til ulike selskaper.

Tegninger 
fra SFO på 
Bagn skole

Huset har fått nytt gulv på toalet-
tene, gangen og kjøkkenet.

Salen har godplass til ca. 80 perso-
ner. Kjøkkenet er godt utstyrt med det 
du trenger til borddekking, servering 
og matlaging. Vi har også et møterom i 
andre etasje til utleie.

Har du lyst til å støtte opp om for-
samlingshuset i Reinli? 

En aksje i Reintun Forsamlingshus 

REINTUN FORSAMLINGSHUS:

Har du planer om selskap?
koster kr 500,-, ta kontakt med styrets 
leder, Bjørn Trygve Dokken, på telefon 
971 85 981.

For spørsmål om å leie Reintun 
Forsamlingshus, 

ta kontakt med Kari Kollsrud, tlf 970 
22 990 - kari-kollsgard@hotmail.com  - 
http://reinli.no/reintun.htm
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Terminliste skirenn 2014
Ti 4. mars Leirskogen Klubbrenn Klassisk
Ti 11. mars Åsemyra Klubbrenn Stafett/Fristil/
    To mannslag
Ti 18. mars Leirskogen Klubbrenn Fristil
Sø 23. mars Leirskogen Klubbmesterskap
  Premiering klubbcup Fristil   
Arrangør: Bagn, Begna og Begnadalen IL

Bagn legesenter 61 34 85 50
Øyeblikkelig hjelp 61 34 85 55
Legevakt kveld/helg 61 36 10 44

Nes legekontor 32 13 76 28
Øyeblikkelig hjelp 958 57 791
Legevakt kveld/helg 61 36 10 44
 
Bagn Apotek 61 35 09 00

Sør-Aurdal kommune 61 34 85 00
Bagn skole 61 34 86 04
Hedalen skole 61 34 86 60

Begnadalen skole 61 34 86 80
SAUS 61 34 86 12
Sør-Aurdal Folkebibliotek 61 34 87 40
Frisklivsveileder 976 64 150
Hjemmetjenesten 61 34 87 30
Fysioterapi 976 64 150
Tannklinikken 61 34 85 83
Kirkekontoret 61 34 85 80
Sør-Aurdalsheimen 61 34 87 10
Hedalen Bo- og Services. 61 34 96 01

Lensmannen Bagn 61 34 89 50

Nyttige telefonnumre i Sør-Aurdal
Miljøstasjonen Bagn 61 34 78 75
Bagn Røde Kors 977 12 622
Hedalen Røde Kors 958 26 282

Røde Kors Besøkstjeneste
Marit Råheim 61 34 70 65

Frivilligsentralen 953 01 895

NAV, Sør-Aurdal  55 55 33 33
Skatt Øst Leira  61 35 90 00

Valdres legevakt – nyorganisert fra 2014
Fra 1.januar 2014 blir det felles legevakt for 

alle kommunene i Valdres fra kl.15.00 til kl 08.00.

Legevakten blir bemannet med én lege 
alle hverdager mellom kl. 15.00 og kl. 18.00 i aktiv vakt, 

pluss én lege i bakvakt.
Fra kl 18.00 - 22.00 vil det være to leger på vakt. 

Fra kl. 22.00 - 08.00 er det én lege i aktiv vakt (som før).
I helger og høytider følger aktiv vakt og bakvakt 

egen turnus for tilstedeværelse.

Legevaktsentralen er bemannet hele døgnet med 
hjelpepersonell. Hjelpepersonell skal på dagtid motta 

legevaktstelefoner som videreformidles til lokalt legekontor.
Legevakten er som tidligere lokalisert til Fagernes legesenter, 

før den fra 2015 flytter inn i nye lokaler 
i Valdres lokalmedisinske senter.

Legesenteret i Bagn er åpent for pasienter alle dager.
Telefontiden er kl. 08.00 - 10.30 og kl. 13.00 - 15.00, 

tlf. 61 34 85 50.
Øyeblikkelig hjelp i kontortiden, tlf. 61 34 85 55.

Mellom kl. 10.30 og 13.00 
er kontoret kun tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp.

Legekontor Nes er åpent
Mandag - onsdag - torsdag kl 08.00 - 15.00

Telefon Sentralbord 32 13 76 28
Øyeblikkelig hjelp 958 57 791

Opptak barnehager og SFO 2014/15
Opptak til barnehage 2014/2015: 

Søknadsfrist for opptak til ledige plasser i Reinli barne-
hage, Begnadalen barnehage, Hedalen naturbarnehage og 

Leirskogen private barnehage: 1. mars 2014. 
Det er kun mulig å søke elektronisk: 

Opptak til skolefritidsordning 2014/2015: 
Søknadsfrist for opptak til skolefritidsordning (1.-4. klasse): 

1. mars 2014. Det er kun mulig å søke elektronisk.

Stengt gymsal på SAUS i uke 8-10
I veke 9 og 10 blir golvet i salen blir reparert, slipt og lakka.

Sjølv om alle brukarane må unnvere salen desse vekene, 
kan vi sjå fram til å bruke eit mykje betre golv når arbeidet 

er ferdig. Symjehallen kan brukast som vanleg.
Spørsmål? Ring 61 34 86 12 eller 993 17 645.   

Jan Henrik Bakke  - rektor

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15 2930 Bagn

postmottak@sor-aurdal.kommune.no (+47) 61 34 85 
00 (+47) 61 34 85 01

Åpningstider 08-15.30 (15/5-15/9) 08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819 Kontonr: 1503 26 86343  

Kommunenr: 0540
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA posten kommer til 17. mai

Dette skjer i Sør-Aurdal!
16.02./09.03./30.03 Reinli søndagsskole
21.02. 1. forestilling «I lause lufta»
22.02. 2. og 3. forestilling «I lause lufta»
22.02.  Makalaus Open i Stavadalen skisenter
  After Ski Makalausbua
23.02. Gudstjeneste 1814 – grunnloven 200 år Bagn kyrkje
02.03.  Skidag i Stavadalen Alpinsenter
09.03  Kongsvegløpet
29.03.  DNB – VM stafett        Åsemyra
17.04.  Ellingsæterrunden        Ellingsæter
21.06.  St. Hansfeiring for hele familien Fossvang
Årsmøter:
28.02. Reintun forsamlingshus
02.03. Begnadalen IL,peisestua Begnadalen skole kl 18
06.03. Årsmøte Reinli Grendeutvalg
24.03.  Sør-Aurdal Hist-lag peisestua ved Begnad. sk. kl 19
02.04. Årsmøte Bagn Idrettslag

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

Med forbehold om endringer. For detaljert 
informasjon les på de lokale nettsidene!

Skidag i Stavadalen 2. mars
Stavadalen Skisenter og Bagn IL invitere til skidag søndag 

2. mars. Det blir musikk i bakken og god stemning! Hvem 
vinner parallelslalåmen i år? Gratis heiskort til medlemmer 
av Bagn IL


