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Innflytting og tilbakeflytting
Eg er ein av dei som har valgt å flytte tilbake til dalføre der eg har vokse, opp etter å 
ha vore ute ein tur, og det er mange som meg som kunne tenke seg å gjera det same. 
Alle kommunar vil gjera seg attraktive for denne gruppa av personer som ofte tek 
med seg kunnskap, erfaring og familie og born med seg heim til sitt eige dalføre. Dei 
veit også kva dei går til, då dei har nettverk og familie rundt seg, og det er større sjans  
for at dei blir verande enn innflyttarar. 

Veldig mange har ei stor tru på at desse vil komme i store tal heimatt om me ein berre 
har jobbar til dei, men dette meiner eg er å tru litt for mykje på jobbar. Det har vist 
seg i andre kommunar at dei jobbane som vert skapt for å tiltrekke seg tilflyttarar og 
tilbakeflyttarar ofte er kortsiktige og utan langtidsplaner, samt at dei ofte ikkje er så 
attraktive. Korleis skal ein då få til vekst? Mitt svar er å satse på attraktive bustadar. 
Har ein attraktive bustadar så vil ein kunne ta med seg jobb frå tettare bygde strøk 
heimatt, både på kort og lengre sikt. Ein kan også ende opp med at dei skapar eigne 
arbeidsplassar og startar med å tilsette folk. 
Attraktive bustadar er også noko ein må definera, for dette spørs heilt kva du synes er 
attraktivt. Veldig mange trur at yngre tilbakeflyttarar vil ha eit småbruk eller bu langt 
til skogs, men dette stemmer ikkje. Per definisjon bur me alle veldig tett på naturen, 
og treng ikkje gå langt for å finne vill natur. Det som er attraktivt er å bu i ein bustad 
som er lett å bu i, som er tett på tenester som skule, barnehage, handel og kulturliv, og 
ikkje minst tett på andre som ein sjølv eller ungane kan vitje. Me ser i dag at det er eit 
voldsomt press på bustadar i Bagn, og me burde hatt mange bustadar i Bagn for folk i 
etableringsfasen. Skal me få til vekst må me tørre å satse på utvikle nokre få tettstadar, 
og verkeleg satse her med ein god plan, då kan me få til tettstader folk vil bu i!  

- Espen Blåfjelldal

Forsidebildet:
Leitebrua er snart ferdig renovert.

Bingo på Valdrestunet
Bagn IL har hatt bingo på Valdrestunet for å teste eit gammalt, godt konsept, og er 

så nøgde med tilbakemeldingane at me kjører i gang bingo kvar 14ande dag fram til 
sumaren. 

Du får kjøpt kaffe og kaker med mere fra kl 17.30. Så da 
blir det tid til litt kaffeslaberas. 

Første brett starter kl 18.30. Vanlig bingo + ekstraspill og 
21.

Det er berre å møte opp, og du får tak i alt du treng til 
kvelden i bruk-butikken til Bagn IL på Valdrestunet

Det vil bli starta opp bingo på same måten etter skulefe-
rien!

Det blir bingo 13. mai, 27, mai og 10. juni.
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Motorgruppas 
Ernst Wagner er 60 år
Mange av bygdas unge karer takker Ernst for at de har kommet  
seg gjennom en alt for teoretisk ungdomsskoletid.  Et ukentlig 
avbrekk fra hverdagen nede i Ernsts motorgruppe gir mye mer 
mening i hverdagen for disse gutta enn språkhistorie, den fran-
ske revolusjon og den slags.  

Ernst har fagbrev både som bil- og 
motormekaniker og har hatt motor som 
både yrke og hobby hele sitt liv.  Han 
ble head-hunted til SAUS da det virke-
lig meldte seg behov for et  praktisk til-
bud ved skolen.  Tirsdager har han mot-
orgruppe i kjelleren på SAUS, og trives 
veldig godt med det.  Han liker godt å 
jobbe med ungdommer og han er ikke 
i tvil om at mekke-opplæringen hans 
betyr mye for de som får tilbudet.  

Ernst  bor og jobber med bil i 
Etnedal , men driver samtidig et verk-
sted i Fetsund.  Noen dager midt i uka 
arbeider han der sammen med sønnen 
sin, Ronny.  Utenom mekkingen driver 
Ernst med drag-racing på 2 hjul, noe 
han begynte med så tidlig som i 1974.  
Og han gjør det bra. Så seint som våren 

Ernst nede i motorkjelleren.  Bilen hans er en 36 modell Chevrolet Hot rod.  Han har 
brukt 3000 arbeidstimer på å bygge den, og nå skal den snart ut på veien.

2014 ble han skandinavisk mester i 
dragbike, på en motorsykkel som han i 
sin helhet hadde bygd i  Etnedal i løpet 
av 2012-13.  Han har for øvrig stor gle-
de av at både sønnen Ronny og barne-
barnet Julie også driver dragracing. 

Ernst og kona er også svært glade 
i å reise, og New Zealand står svært 
høyt i kurs. I dette flotte landet har han 
fått flere gode venner, og her kombi-
nerer han motor- og friluftsinteressen 
sammen med dem.  

Ernst er 60 år, men det er ikke noe 
som tyder på at han har tenkt å pensjo-
nere seg med det første. Det er alle på 
SAUS meget glade for.

Program 
Fønhusdagene 
med Vassfardagen 

 
Fredag 26.juni
Fiskekonkurranse Kl 18.00: Påmelding 
og start  for fiskekonkurranse i Begna  
Langedrag og  Morudstranda Camping.
Fiskekonkurransen foregår fra Lange-
drag Camping til Rustebakke bru.
 
Lørdag 27. juni
På Nissebakken
12.00 Åpning. Omvisning og fotout- 
 stilling med Thomas Mørk
13.00 Smakebiter fra Fønhusbøkene 
 ved lokale og foredrag av Ulf 
 Myrvold fra NRK 
16.00 Guidet tur til Kverviljuvjet
16.30 Mikkjel Fønhus Sykkelløp 
 Austsidevegen. Starter ved 
 Fønhusbrua.
 Fønhusmoen – Morudstranda 
 camping påmelding fra 16.00.
 
Lørdag 27. juni
På Morudstranda
12.00  Fiskeskole
16.00-17.00: Innveiing av fangst fiske-
 konkurranse
17.00 Premieutdeling sykkelløp og 
 fiskekonkurransen
17.00 Presentasjon av gamle sykler 
 ved Ole Birger Gjevre
20.00 Dansefest Morudstranda   
 Camping
 
Søndag 28.juni
Vassfardag på Skrukkefyllhaugen
11.00  Åpning
 Aktiviteter og program gjennom  
 dagen
16.00  Slutt

Følg SAposten på
Facebook!
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Klart for 
Kremmertorget

Årets første av årets to Kremmertorg 
på Kristiansmoen i Begnadalen arran-
geres 25.-28. juni med 25 deltakere. Her 
selges alt fra mat og nye fritidsklær til 
antikviteter, samlerobjekt. håndverk og 
brukte nytteting. Kremmertorget, som 
nå arrangeres for 19. gang, har fått mye 
ros for bredden og kvaliteten i bodene, 
og er blitt veldig populært, ikke minst 
på grunn av det sosiale. Her kan en 
slappe av hele dagen om en vil og kose 
seg med nystekte lapper sammen med 
kjentfolk. Lørdag 27. juni blir det auk-
sjon med cirka 80 utrop. Årets andre og 
Kremmertorg foregår 28.-30. august.

Høstens vakreste motbakkeløp!
Bjødalskampen OPP

Lørdag 12. 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.
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

    
 Maleri-auksjon

         Alle malerier som henger på

     STØLSTUNET,
     på Beitostølen
                         

                  Undertegnet av K.Stavdahl
        vil legges ut til auksjon!
      I perioden fra 1.Mai-1.Juni
               kan ein legge inn
                bud på bilder!
                 Maleria ligg også på
                    NATURKUNST.no
      Der ligg også all informasjon om auksjon.      Der ligg også all informasjon om auksjon.
                  K.Stavdahl 97549837

                      

Turkarusellen i Sør-Aurdal
Turkarusellen «Bruk beina i Sør-Aurdal» har 26 flotte turmål 
som er skiltet og har kasser med registreringsbøker på turmå-
lene. Turkarusellen er et samarbeid mellom kommunen og 
idrettslagene som har ansvar for noen turmål hver.

Hvert år kåres «Sør-Aurdal frisku-
sen» ut fra registreringene i bøkene på 
alle turmålene. De som har ti turer og 
flere totalt er med i trekningen av «Sør-
Aurdal friskusen». Alle som har skrevet 
navnet sitt i boka på ett eller flere tur-
mål er med i trekningen av ti T-skjorter i 
Turkarusellen. Turkarusellåret går fra 15. 
oktober til 14. oktober.

Sør-Aurdal friskusen 2014: Ole 
Torgeir Dokkebakke

Vinnere av «Bruk beina i Sør-
Aurdal» T-skjorter: Siw Bjørnødegård 
Nybråten, Gunhild Myrvang Bakke, 

Kari Haglund Nordby, Lars Andreas 
Huset, Reidar Henriken, Ida Blåfjelldal, 
Åse Kirsten Bøhn, Anine Sætrang, 
Dagrun Bang Biribakken og Harald 
Bakken.

Folder med oversikt over turmålene 
i Turkarusellen og rutebeskrivelser fin-
nes på www.sor-aurdal.kommune.no 
– Kultur, idrett og fritid – Turkarusellen 
«Bruk beina i Sør-Aurdal!».

Flere av turmålene er nå lagt ut på 
TurApp Valdres www.turapp.no/valdres 
med bilder, omtale og GPS-merking.

God tur!

Sør-Aurdal Energi, Eidsiva og Sør-Aurdal kommune jobber med planer 
for  videre fiberutbygging i Sør-Aurdal kommune. Dei siste årene er det gjen-
nomført mye fiberutbygging i Sør-Aurdal . I forbindelse med videre utbygging av 
fiber i Sør-Aurdal er det viktig å få kartlagt behovet til bedrifter og privatpersoner  i 
hele kommunen.  Vi ber alle som ønsker seg fiber om å gå inn på  http://www.jeg-
vilhafiber.no/ og  registrere sine behov.

-          Kartleggingen er uforpliktende og vil bli tatt med  i videre planer 
for utbygging. Det er viktig  at man viser interesse ved å  registre seg , sier Stig 
Solbrekken i Sør-Aurdal kommune.
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Orrhane-tur
Bagn og Begnadalen speider-
grupper har hatt en flott orr-
hanetur til Øyvatnet.

Det er en tradisjon som de har hatt 
gjennom mange år. Spente barn pakker 
utstyr for å ligge ute under åpen him-
mel. Isen ligger fortsatt på vannet. Det 
er for noen første gang de skal ligge ute 
under slike omstendigheter, andre har 
ikke vært borte i fra foreldrene sine før. 
Speider er en fin aktivitet som favner 
mange. Idéen bak speiderbevegelsen er 
å utvikle barn og ungdom fysisk, men-
talt og spirituelt slik at de blir ansvars-
bevisste mennesker som kan spille 
konstruktive roller i samfunnet. Denne 
fostringen skjer gjennom speidermeto-
den, det vil si gjennom aktiviteter uten-
dørs, samarbeid, leiropphold, turgåing, 
og ved å lære om naturen, sikkerhet og 
førstehjelp. Det å kunne reise på over-
nattingstur i skog og mark uten voksne, 
og klare seg med få hjelpemidler, styr-
ker karakteren. 

Det var 23 speidere og 9 voksene 
som var med denne gangen. Det er å 
høre orrhanen spille som er målet med 
turen. Det er ganske fantastisk at orr-
hanene ikke har blitt skremt bort på 
kvelden, da aktivitetsnivået var høyt og 
volumet der etter. Det var mange glade 
barnestemmer å høre ☺. Men orrhanen 
lot seg ikke skremme. Den spilte i fra kl. 
04.40 på morgenen og noen ble regis-
trert helt frem til kl. 06.50. Takk for at 
man får lov til å være med som foreldre 
år etter år å oppleve flott natur, med tri-
velige barn og foreldre fra de fleste ste-
der i kommunen. 

Speider er gøy!

Foto: Britt Jorunn Nybakke og 
Anita Ottosen
Tekst: Trine Adde Hansebakken
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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

Åpningstider mandag - fredag 8 - 21Lørdag 9-18

Butikksjef Alf Sverre Brustad
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Med 10. klasse til Polen
De fem dagene vi har venta 
på hele ungdomskolen er 
gjennomført. Det har vært 
helt fantastisk og fylt med 
inntrykk, historier og ikke 
minst latter og gode venner! 
Opplevelsen stod absolutt til 
forventningene. Til tross for 
litt slitne bein er hvertfall jeg 
og de fleste andre veldig for-
nøyde med turen.

Det hele starta med en guida tur 
gjennom saltgruvene i Krakow. Man 
skal ikke kimse av de gruvene for de 
var digre! Og det var veldig interessant 
å høre om historia som hørte til og helt 
fantastisk å se veggene og skulpturene 
som var hogd ut i salt. Anbefales å bru-
ke joggesko her da jeg gikk i converse 
hele dagen fordi jeg ikke fikk skifta og 
det var ikke lurt.

Vi har vært innom tre konsentra-
sjonsleirer, Auschwitz, Birkenau og 
Sachsenhausen. På forhånd hadde vi 
sett mange filmer og lært mye om det 
som skjedde der under krigen, så vi 
var godt forberedte på det som venta 
oss. Jeg syns det var mest spennende 
i Auschwitz av de tre leirene. Der gikk 
vi innom ulike brakker og så ting vi 
tidligere hadde sett på film. Det var 
veldig rart å faktisk være der å se det 
på ekte, og det vi så gjorde veldig inn-
trykk og satte i gang tankene. Det som 
gjorde mest inntrykk for meg, var å se 
gjenstandene som tilhørte de som var 
i disse leirene. Vi så håret som ble klipt 
av menneskene, briller, proteser, potter, 
krukker, barberkoster og skokrem som 
tilhørte ofrene. Veldig spesielt å se det 
med egne øyne. 

Vi så også mange filmer i bussen 
vi kjørte rundt i. Jeg husker godt fil-
men om «Gutten i den stripete pys-
jamasen» og «Bølgen». Vi så filmer 
som passa til området vi skulle til. For 
eksempel så vi en film om to nordmenn 
som bodde i Sachsenhausen på tur til 
Sachsenhausen. Den husker jeg også 
godt fordi de hadde så my å fortelle og 
jeg prøvde å sette meg inn i situasjonen 
deres, noe som for øvrig er veldig van-
skelig.

Filmene var veldig gode å ha den 

tredje dagen da vi skulle kjøre buss fra 
Krakow til Berlin. Det skulle i utgangs-
punktet ta 7 timer ca, men vi var på tur i 
12 timer. Det høres veldig lenge ut, men 
det gikk veldig fort siden vi spilte kort 
på turen og lo mye. Føltes absolutt ikke 
ut som om vi kjørte buss i 12 timer. 

Jeg likte veldig godt den fjerde 
dagen da vi fikk sett litt mer av Berlin. 
Vi var oppi TV-tårnet så der fikk vi jo en 
kurant utsikt, vi så rester av Berlinmuren 
og andre severdigheter som man har 
hørt mye om. 

Den siste dagen ble desidert den 
morsomste! Da reiste vi på Europas 
nest største innendørs badeland. Det 
så jeg skikkelig fram til og jeg ble ikke 
akkurat skuffa! Dette badelandet var 
tidligere et luftskip og det er nå omgjort 
til et digert badeland på størrelse med 
8 fotballbaner! Vi bada i ca seks timer 
og hadde det kjempemoro! Vi sklei mye 
og jeg og Eirill satt i en luftballong 60 
meter over bakken! Da så vi alt. Reiser 

du til Berlin, så MÅ du få med deg det 
badelandet. Anbefales på det sterkeste.

Jeg kunne ikke vært mer fornøyd 
med turen. Selv om dette kan høres ut 
som et kjedelig sted med bare hauge-
vis av info og mye gåing, er det så mye 
mer! Alle storkoste seg og vi har ikke 
hatt en kjedelig stund på fem dager. 
Selvfølgelig var det til tider slitsomt 
å stå opp tidlig, kjøre buss og gå hele 
dagen, men det er ingenting jeg angrer 
på. Det eneste er at jeg gjerne skulle ha 
sett mer av selve byene og ikke BARE 
leirene. Særlig Berlin vil jeg se mer av. 
Det var en utrolig fin by og jeg syns det 
var veldig rart å være der når man vet 
om alt som har skjedd der. Igjen vil jeg 
virkelig anbefale å ta denne turen og 
oppleve alt det min klasse har opplevd 
nå. Du kommer ikke til å angre.

Tekst og foto:  
Maiken Kollsgård Dyve

En velkjent portal. På innsi-
den av Auschwitz Birkenau. 

Venninneflokken i det 368 
meter høye TV-tårnet i Berlin.  
Fra venstre: Vårin Kløvstad, 
Cecilie Stensæter, Marianne 
Bang Skjerpen, Eirill Aamodt, 
Maiken Kollsgård Dyve og 
Sandra Nybråten.

Inngangen til Sachsenhausen. Også her 
var påstanden at ”Arbeit macht frei” .
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Vi har åpnet ny avdeling på Sliperiet i Bagn med 
flunkende ny maleavdeling og nytt glassverksted. 
• Alt i glassarbeid, herunder utskifting av punkterte vindusruter  

hjemme hos deg 

• Levering og montering av vinduer og ytterdører fra   

og våre egenproduserte dører og vinduer 
Vi leverer til både hus og hytte 

• Platemøbler som kontorpulter, leksepulter, garderobeskap med mer  
i laminert eller finert 

• Kjøkkeninnredninger i heltre eller finerte plater  
etter din spesifikasjon 

• Senger og soveroms inventar 
 

• Baderoms innredninger 

•Trapper 

• Låser 
Støtt opp om lokale arbeidsplasser og ta kontakt med oss så kommer vi 

gjerne på befaring og måltaking. Hos oss treffer du fagfolk du kan stole på! 

Kontor 61 34 70 03                       Tone 99 03 75 40                Ole Arne 91 33 88 85 

 olearne@solheim-trevare.no www.solheim-trevare.no 
 

Besøksadresse: Tellatn 30 Sliperiet, 2930 BAGN 
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 olearne@solheim-trevare.no www.solheim-trevare.no 
 

Besøksadresse: Tellatn 30 Sliperiet, 2930 BAGN 

75-årsmarkering for krigsutbruddet
18. april ble det markert at det 
var 75 år siden tyskerne inn-
tok Bagn.  Stortingspresident 
Olemic Thommessen deltok 
i minnemarkeringen både 
på Bagn Bygdesamling og 
Vangen på Bagn.  

Etter omvisning og filmframvisning 
på bygdesamlinga, beveget følget seg til 
Vangen og minnesteinen for de falne i 
krigen.  Stortingspresidenten sa blant 
annet i sin tale at det var heroisk av 
norske myndigheter å velge kamp for 
friheten fremfor å gi etter for det tyske 
diktaturet, men heroisme har sin pris.  
Og den betales ikke nødvendigvis av 
de som tar beslutningen.  Han hedret 
de mange som kjempet en innbitt og 
avgjørende kamp mot tyskerne i Bagn.  
17 gårder ble brent og mange sivile ble 
skadelidne.  17 nordmenn falt.  Men 
man viste at det nyttet å stoppe den 
tyske frammarsjen, noe som virkelig 
ble lagt merke til og var til stor inspi-

rasjon for andres kamp mot tyskerne.  
Thommessen la ned blomster på min-
nesteinen i takknemlighet for alle prø-
velser og lidelser alle motstandsfolk, 
veteraner og etterlatte har gjennomgått 
i kampen mot diktatur og nazisme, og 
for frihet, demokrati og fred.  

Kristian Bergsund fra Valdres 

Forsvarsforening fortalte om enorm 
interesse for krigshandlingene på Bagn, 
spesielt etter at kong Olav var her i 
1986.  Han ga også et lite historisk til-
bakeblikk på Vangen.

Tekst: Anne Dyve  
Foto: Rune Larheim

Ordfører Kåre Helland, stortingspresident Olemic Thommessen og Kristian Bergsund 
var sentrale i forbindelse med minnemarkeringen.
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Elevbedrift i gang på SAUS
Et sikkert vårtegn på SAUS er at 9. klasse har elevbedrift, så også i år.  

Elevene er nå godt i gang med  
papirarbeidet og planleggingen som 
må til. Målet er at de skal tenke kreativt 
og få fram sine egne skapende krefter.  
Et lite innblikk i hva som må til når en 
vil starte for seg selv, og ikke minst hva 
som kreves av samarbeid, vil være nyt-
tig lærdom.  Når SA-posten leses, er 
forhåpentligvis alle i gang med produk-
sjon av varer eller tjenester.  Eventuelle 
inntekter vil gå til en avsluttende skole-
tur i 10.klasse, men fokuset ligger like-
vel på erfaringer ved å etablere bedrift 
og ikke primært fortjenesten.

Her er tre bedrifter som er godt i 
gang.  Kakemonstrene vil produsere 
småkaker, brownies, pikekyss m.m.  En 
jentegjeng som foreløpig ikke har navn 
på bedriften sin, vil gjerne holde dan-
seskole.  Og hvert år er det noen som 
vil danne en vaktmesterbedrift.  I år er 
det  Aleksander, Sander og Eivind som 
tilbyr sine tjenester.  Forhåpentligvis vil 
alle bedriftene gjøre en god jobb med 
markedsføring slik at  alle blir kjente 
utover våren.  5 hele arbeidsdager er 
avsatt i mai, men i tillegg vil bedriftene 
kunne jobbe utenom skoletida i hele 
mai og juni. 

Tekst og foto:  Anne Dyve

Bildene over:
Kakemonstrene - Hildur, Mathea, 
Benedikte, Mathilde, Laura og Leonore 
satser på å selge Brownies, cookies ol.  
Mob. 996 74 168.

Dansejentene - Aila Veronika, Linn, 
Marielle, Silje og Victoria vil holde danse-
skole. Mer informasjon kommer nok. 
Mob. 907 17 689 

Vaktmestertjenester - Eivind, Aleksander 
og Sander tar på seg ymse ”vaktmester-
oppdrag” som maling og rydding. 
Mob. 917 07 013.
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Her er fotball-lagene som skal forsvare Bagn ILs ære  denne sesongen
G/J 6 år Bakerst f.v: Emilie Barkost, Eline Bergene, 
Sondre S. Dokken, Oda Mikkelsgård, Esey Habtom 
Weldegergis, Emilie K. Skjerve, Foran f.v: Oliver Hildonen, 
Eskil S. Dokken, Ove Magnus Kløvstad, Elias Østgård.

G/J 7 år Bak f.v.: lagledere Jannicke Gulbrandsen, Gro Merete 
Holde, Tone Øverby, Emilie Rognstad Skyvulstad, Samuel 
Laymay, Selma Gulbrandsen Dahlen, Jeanett Hansen Lillemoen, 
Peder Holde, Sondre Kleven, Hosiee Habtom, Odd Jørgen 
Hillestad og Brage Armando Dahlen.

G 8år: Mats Østgård, William Bergersen, Magnus Nerli, Torjus 
Skaret, Arne Langedrag, Mikkel Lysne Johansen, Marius Sørbøen, 
Alexander Vistemyren, Eivind Eid Storbråten, Ronja Olufsen.

J 10 år Bakerst f.v.: Therese Lillemoen, Aurora Kløvstad, Henriette 
Fredheim, Tuva Skaret, Anna Lysne Johansen, Hanna Kollsgård 
Kristensen, Lulya Habton Weldergergis, Hedda Kvame Sørbøen, Eilin 
Kvaal.  Aneila Skaro Dokken  Tuva Juvkam var ikke på bildet. 

G 10 år samlet Barcelona og Real Madrid
Bakerst f.v.: Trener Øyfrid Sørumshaugen, David Østgård, 
Mohammed Alshaban, Ørjan Bonlid, Birk Østgård, 
Mikael Andreas Storrø Skjerve, Hans Erik Sørum, Erik 
Thorsrud, Einar Kristoffer Solbrekken, Magnus Kjær 
Larsen, Lasse Hagadokken, Martin Juvkam og Leon 
Skjelfjord. Ikke til stede:  Rouli Thang Kui Hon, Kristoffer 
Magnor og Erik Nerli.
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Her er fotball-lagene som skal forsvare Bagn ILs ære  denne sesongen

G12 år 
Bak f.v.: Abdullah Alshaban, Vetle Lysne Johansen, 
Eirik Haugrud, Magnus Hansebakken, Jørgen Østgård, 
Amadeus Dokken, Stian Granås, Mikael Bang Skjerpen, 
Kristian Strømmen, Thomas Sørbøen og Sigurd Nybråten.  
Ikke til stede:  Meinolf Blokzijl, Mohammed og Laurens 
Hansson.

J 16 
Oda Grønbrekk, Elin Veimodet, Synne Strømmen, Ingrid 
Rustebakke, Maiken K. Dyve, Vårin Kløvstad, Signe 
Karine Dokken, Marianne Bang Skjerpen, Mina Sofie 
Schlytter, Gunhild Myrvang Bakke, Nora Haugen, Thea 
Skogstad, Leonore Hansson, Mathilde Solberg, Ingeborg 
Beret S. Moen, Lina Haugen, Kristin S. Ildjarnstad, Tuva 
Auren, Manon De Vries, Marie Grytnes Jordet, Tiril 
Østgård, Maria Strandbråten Sørum, Silje Killi Grønhaug, 
Julie Skogstad. Trenere: Roger Kjensrud, Helga Stokke og 
Elling O. Weimodet.

Damelaget:
Bak f.v.: Stine Olsen, Katrine Dokken Stensæter, Marianne 
Veglingsrud, Stine Skoglund, Mari Andreassen, Linda 
Fjeld, Maren Brustad Eriksen, Veronica Myhre og  Randi 
Haug.  Ikke til stede:  Hege Therese Thorsrud, Lone Olsen, 
Åshild, Oddrun Marit Aaberg og Eline Sætre.

J 12 år 
Bak f.v.:  Sofie J.Johnsen, Janne Bratrud, trener Geir Ståle Bjørnstad, 
Alexandra Bjørnstad, Tuva Dahlen. Foran: Ronja Nybråten, Madelen 
Moen, Emma Nybråten og Hanna Kleven. Tabarak Alshaban, Anine 
Holde, Hanna Kvaal, Marine Thorsrud, Ghalia Elhabeil, Aurora Navrud, 
Lisbeth Storbråten, Mia Nybråten, Helene Bøhn, Andrea Solbrekken og 
trener Bjørnar Dahlen var ikke til stede.
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Tilbakeflytta Sør-Aurdøler 
driver Regnskap og revisjon 
Valdres framover!

I 2011 flytta Asle Ivar Klemmetsrud 
tilbake til familiebedrifta. Han har så 
tilsett Magnhild Huseby, Ingvild Vidste 
Framnes og Stig Rune Framnes som 
også har fått moglegheita til å flytte 
heim til ein spennande og attraktiv jobb 
i ei bedrift i god vekst.

Regnskap og revisjon Valdres, som 
før var kjent som Sør-Aurdal Regnskap, 
ha blitt ein stor og sikker arbeidsplass i 
Bagn.

Sør-Aurdal Regnskap vart eta-
blert i 1981 av Turid og Odd Arne 
Klemmetsrud, og har vakse seg sakte 
men sikkert til å bli ei solid bedrift med 
kontorer i både Bagn og i Hedalen. 
Dei siste åra har bedrifta hatt ei god 
utvikling, og når sonen Asle Ivar i 2011 
eigentlig var på utkikk etter ny jobb i 
Oslo, fant han den mest attraktive job-
ben i familiebedrifta heime i Valdres. 
Til bedrifta tok han med seg ny kunn-
skap som statsautorisert revisor, og tok 
etterkvart over som dagleg leiar. I dag 
har bedrifta 17 tilsette, leverer omlag 13 
årsverk, omsette for 9,2 millioner i 2014 
og leverer rekneskap og revisjonstenes-
ter til foretak i eit breitt bransjespekter.   
Alt dette skjer bak ei litt skjult dør i 2. 
etasje på Valdrestunet på Bagn, der det 
opnar seg ein ganske stor arbeidsplass 
for Sør-Aurdal!

Bedrifta har mål av seg til å sikre den 
gode utviklinga dei har hatt dei siste 
åra2014 er det fyrste året bedrifta leve-

rer lovpålagt revisjon, og her er det Stig 
Rune Framnes som leiar ann. Med seg  
har han to revisorutdanna tilsette og 
fleire potensielle revisormedarbeidarar, 
og kan tilby både lovpålagt revisjon og 
ikkje minst rådgjeving.

Tilbakeflyttarar
Stig Rune og kona, Ingvild, har dei 

siste åra budd og jobba i nabodalføre, 
og har med jobben hos Regnskap og 
revisjon Valdres fått oppfylt sin draum 
om å flytte heimatt, og er no godt eta-
blert med nytt hus og born.  Dei er vel-
dig godt nøgde med å finne attraktive 

Flytter tilbake til regnskap

Frå Venstre: Ingvild Vidste Framnes, Stig 
Rune Framnes og Magnhild Huseby.   

Asle Ivar Klemmetsrud, dagleg leiar

jobbar i Valdres, for det er her dei har 
lyst til å bu, og dei jobbar no vidare med 
å auke oppdragsmengda til bedrifta for 
å kunne få endå fleire tilsette. Manghild 
Huseby er ein av dei som har komme 
med i det siste. Ho flytte tilbake frå 
Oslo i 2014 for å kunne komme heim til 
familie og kjærast. Asle Ivar seier at han 
har stadig behov for flinke folk.

Tekst/foto: Espen Blåfjelldal

Bilforhandler  i Bagn
Den gamle buss-stasjonen og 

erverdige kafeteriaen Raventola i Bagn 
Sentrum, har i den seinare tida fått 
nytt liv som treningssenter og no har 
buss-stasjonen vorte ein bilforhand-
lar. Utsalget vart så smått take i bruk i 

desember 2014, og no utover vinteren 
og våren har det vokse til å bli ein større 
og større bilbutikk med fleire og fleire 
biler utstilt. Frå oppstarten til firmaet, 
har dei solgt 70 biler, og berre frå nyttår 
er det solgt 45 biler. 

Det er Anders Dokken 
og Stian Nerli som står 
bak Ravenbil, og sammen 
med seg har dei Kjell Roas 
Mulbakken som arbeidskar. 
Anders Dokken er den som 
stort sett kjøper bilene og 
overlet dei så til Stian som 

skrur og fikser dei opp før dei saman 
sel bilene ut til heile Noreg via heime-
sida si, og ikkje minst finn.no. Butikken 
har ikkje faste opetider, men bilene står 
utstilt på plassen foran Raven og ein 
kan lett ta kontakt med dei for å sjå på 
bilene som dei har på lager eller om ein 
har biler ein ynskje at dei skal finne for 
deg. Me som går forbi der kvar dag kan 
i allefall glede oss over eit godt utval av 
ulike biler, og det gjør sitt til at bilbu-
tikken får stadig større andel av lokale 
kunder.

Tekst/foto: Espen Blåfjelldal
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Næringsslivsmøte hos 
Multibil og Hedda hytter
Næringskvelden ble holdt i verkstedet til Multibil, som ligger 
rett ved Hedda hytter i Hedalen. 

Bagn 
Byggsenter

Bagn Byggsenter (som eg stundom 
kaller Bygger’n som den heite før), er 
ei bedrift med 12 tilsette og 9 årsverk 
og som i 2013 omsette for 36 millionar. 
Den vart starta opp i 2002 av Kai Reidar 
Dølven og Vidar Hovdet, og har vokst 
seg til å bli ein aktør som markerer seg i 
heile Valdres.

Byggsenteret er plassert på vegen 
opp mot veståsen i Bagn sentrum og 
er eit fullsortimentsbutikk byggevare-
hus. Sjølv ein del av lokalbefolkningen 
vert overraska når ein kjem opp i andre 
etasje der ein har Valdres største utstil-
ling av vinduer! Her finn du også god 
utstilling av gulv, dører, ovnar og ulike 
hytteprodukt.

Elisabeth Johnsen starta på Bagn 
Byggsenter 1. mars, og ho tek med seg 

18 års erfaring frå bransjen inn i 
byggsenteret. 

Elisabeth kjem frå Bagn og er godt 
kjent i lokalbefolkningen, og synes 
det er spennande og komme inn i eit 
såpass stort miljø av trivelege folk i 
Bagn. Det merkes at spøkane sitt laust i 
reaolane på butikken og at stemningen 
er på topp. Per Einar Storødegård, som 
er oppvokse på Bagn og no etablert på 
Leira, har også begynt å jobbe på Bagn 
Byggsenter, og han synes det er hygge-
leg å komme tilbake til gamle trakter. 
Han er engasjert for å styrke kontakten 
mellom byggsenteret og handtverkaren. 
Han har ikkje jobba så tett på byggeva-
rer før, men har teknisk utdanning og 
set seg godt inn i alle utfordningar som 
møter både byggsenteret og handtver-
karen.

Tekst/foto: Espen Blåfjelldal

Her møttest ca 30 næringsslivsfolk 
fra hele kommunen. Målet med kvelden 
var å få næringslivet til å stå samlet mot 
felles utfordringer. Kvelden startet med 
introduksjon fra Olav Kristian Huseby 
og Multibil, og så kom en presenta-
sjon av Hedda Hytter av daglig leder, og 
presentasjonsdelen vart avslutta med 
gründertips frå Anne Merete Haraldsen 
Lund. Til alle næringslivsmøtene har 
det blitt servert kveldsmat, og i Hedalen 
fekk vi servert et lite koldbord av den 
unge kokken Gøran Slettebråten.

Resten av kvelden var satt av til 
diskusjon med innledninger av Stig 
Solbrekken, Sonja Bordewich og Olav 
Kristian Huseby og det ble 
snakken om potensialet i en 
stor og økene hyttebefolkning 
i kommunen. Kan man sette i 
gang en undersøkelse for å se 
hva slags behov de har som 
kan dekkes lokalt. 

Kvelden var det fjerde og 
næringslivet ønsker at dette 
skal fortsette og det vil komme 
et nytt treff til høsten. 

Tekst/foto: Espen Blåfjelldal

Olav Kristian Huseby presenterer firmaet 
Multibil for et lydhørt publikum.
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”Aldri så gæli at det ikke er godt for noe”
Magne Tronrud er kroppsbyg-
ger og debuterte nylig på sce-
nen i Sandefjord Open. 

Magne Tronrud fra Bagn er samme 
generasjon som idrettstalentene Even 
Sæteren Hippe og Endre Aamodt, og 
trente og konkurrerte mye sammen 
med dem i ungdommen.  Men Magne 
ble mye plaget med beinhinnebeten-
nelse og astma og kunne ikke fortset-
te.  Drømmen å bli fallskjermjeger gikk 
også i vasken pga skader.  I forbindel-
se med fysioterapi og opptrening  på 
Aktivklinikken  høsten 2013,  utviklet 
interessen for styrketrening seg.  Han 
økte gradvis treningsmengden utover 
rehabiliteringsbehovet, og ble motivert 
av at han tydelig ble større og sterkere i 
løpet av et halvår.  Han deltok på et kurs 
om Athletic Fitness med Åge og Anette 
Bunde på Fagernes i desember 2013, 
og da var han solgt.  Han gikk grundig 
til verks for å lære ”alt” om anatomi og 
styrketrening.  Effektive øvelser, sett og 
repetisjoner, intensitet, kosthold, tre-
ning/hvile… Alt som var relevant for 
kroppsbygging.  

I januar i år tok han en såkalt 
”formsjekk”  hos Team 24 Fitness på 
Karl Johan, der fysikk, muskelmasse, 
symmetri, proporsjonalitet og fettpro-
sent måles. Han  ble umiddelbart tatt 
opp som atlet der, noe som innebar 
coaching av Tommi Thorvildsen , en av 
landets beste kroppsbyggere og coac-
her.  Magne begynte på konkurranse-
diett med Sandefjord Open seinere på 
våren, som mål. 

Debuten i Sandefjord Open  i april, 
med posering  på scene sammen med 
andre kroppsbyggere, foran et stort og 
interessert publikum,  var en stor opp-
levelse som ga mersmak. Men Magne 
legger ikke skjul på at å forberede seg  
mot konkurranse  koster.  I likhet med 
andre toppidrettsutøvere må han for-
sake  studentaktiviteter, sosiale lag og 
festliv.  Ikke minst må han avstå fra mye 
god mat. Fritida må gå med til å holde 
seg à jour med studiene ved BI.  Han 
har derfor valgt å gå ”offseason” nå.  
Det betyr 6 treninger i uka med særlig 
fokus på de muskelgruppene som  ikke 
er ”bra nok”. Det er visstnok overside 
av brystmuskulaturen, runding av skul-
drene og legger. Men offseason betyr  
også at han kan unne seg god mat og 

et sosialt liv mens han  bygger den 
”perfekte kroppen”.   Dermed kan han 
komme hjem og nyte familiemiddager 
som før, og gjennomføre  treningsøk-
tene sine på  Raventola.  Han er veldig 
glad for at Bagn IL driver treningssenter 
slik at han kan følge treningsprogram-
met sitt også når han tilbringer dager 
her hjemme.

Når kroppssymmetrien er riktig og 
han er klar for det, stiller Magne på sce-
nen i konkurranse igjen, men da blir 
målet å gå til topps!  

Vi ønsker lykke til!
Tekst: Anne Dyve

Foto: Treningsforum.no, 
Christina Sundby og Anne Dyve
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En vårkveld i april var det 
storinnrykk av seniordansere 
fra hele Valdres og Dokka på 
SAUS.  Grovt regnet 140 dan-
seglade i alderen 55+ møttes 
til denne happeningen.  

Kvelden startet i glasshuset med 
rømmegrøt og en liten sosial bli kjent-
stund, før selve dansekvelden tok til i 
gymsalen. Ulike ledere loset danserne 
gjennom den ene dansen etter den 
andre, med relativt stor variasjon i ryt-
mer og dansetrinn. Stort sett var de 
fleste dansene kjent for de fleste, fra 
deres hjemlige ukentlige dansesamlin-
ger, men det var ikke fritt for at det til 
tider var en og annen som falt av lasset 
i trengselen.  Men mistet de èn partner, 
så fant de snart en annen, og armer og 
bein stokket de etter beste evne.  Det 
var bare glade og lattermilde pensjonis-
ter å se.  Etter hvert meldte det seg et 
behov for kaffe og kringle og loddsalg, 
men de fleste var ikke sene om å stikke 
bort i gymsalen for en ny danseetappe. 

Samtlige kommuner i Valdres har 
seniordansere som møtes regelmes-
sig til dans og sosialt samvær.  Sør 
Aurdal seniordans ble dratt i gang på 
Frivilligsentralen av Ester Kulterud og 
Arna Bjørneskaret for 5 år siden.  De har 
i dag 16-18 aktive medlemmer, de fleste 
fra Reinli og Bagn.  Syver Kvaal er leder, 
mens  Arna, som har gått mange kurs i 
seniordans, er danseinstruktøren.  Hver 
torsdag danser de på Fossvang.  Flere 
av de som undertegnede snakket med 
var klare på at i tillegg til å være sosi-
alt og  god fysisk trim, så er dans også 
effektiv hjernetrim.  Du skal ha tunga 
rett i munnen når både armer og bein 
skal flyttes riktig og i takt med musik-
ken.  De anbefaler seniordans på det 
varmeste, og vil gjerne ha med mange 
flere medlemmer.  Man trenger selvføl-
gelig ikke være par.  I seniordans snak-
kes det om blå og røde dansere i stedet 
for damer og herrer.  Det er mange flere 
kvinner enn menn som er med, og føl-
gelig har halvparten av deltakerne blått 
bånd rundt halsen, og resten rødt. 

Sør Aurdal seniordans har vært på 
dansebesøk hos de fleste danseklub-
bene i de andre kommunene, og denne 
gangen var det altså vår lokale klubb 

140 på seniordans på Bagn

som slo på stortromma og inviterte 
samtlige klubber hit.  Det var godt de 
hadde Ester Kulterud i kulissene som 
gyver på enhver utfordring og som fik-
ser det meste.  All ære til Arna, Ester, 

Syver og alle de andre i Sør Aurdal 
seniordans som sørget for et flott dan-
se-arrangement for de over 55.

Tekst og foto: Anne Dyve

Det var stinn brake i gymsalen da Sør Aurdal seniordans inviterte gjester.

Sigbjørn Framnes i vinden.

Syver Kvaal er leder i Sør Aurdal 
seniordans. Her svinger han seg 

med en av gjestene.
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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

Terrengsykkelritt i nydelige omgivelser
Kongsvegrittet 2015

Lørdag 8. 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/kongsvegrittet2015
Mer informasjon på:
www.kongsvegrittet.no og www.bagn.no

Hallingdal Trykk AS • 32 08 47 00

orginal orginal tegnet på nytt 

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

19     11

G-SPORT BAGN

Bangsmoen er ei kulturperle og Sør-Aurdal sin tusenårs-stad. Bangsmoen var når den opna 
den største handelsstaden i Valdres og fungerte som handelshus og poståpneri fram til 1930.

I 1991 var handelstaden til sals, og då kjøpte kommuna opp eigedomen og saman med Bagn sokneråd, 
Begna Ljom spel og dansarlag, Sør.Aurdal historielag og Sør Aurdal husflidslag danna dei stiftinga Bangsmoen. 

I dag er Bangsmoen hus for organisasjonane som var er med i stiftelsen, 
og det er ikkje minst hus for husflidsutsalet på Bagnsmoen. Det er ca. 65 husflidsprodusentar som stiller ut for sal, 

samt heimbaka kaker, spekepølser, gammaldagse drops og enkel servering. 

Utsalet opnar opp 27. juni, og det har oppe torsdag-fredag 11-17 og laurdag 11-16 i heile juli, 
og i helgene i august. 

Du finn Bangsmoen på Øystre Bagn, vegen mot Tonsåsen, nær Bagn kyrkje
Kontakt: Tlf 908 78 590 - Kirsten Langedrag 916 64 456

Bangsmoen
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BAGN
08.00:  Flaggheising på Vangen ved Bagn speidergruppe 
 og Bagn og Begnadalen musikkorps.
09.30:  17.mai-gudstjeneste i Bagn kyrkje ved 
 prest Mari M. Western. Sang ved Bagn barnekor.
10.15:  Oppstilling av barnetoget ved Bagn kyrkje.
10.20:  Bekransning av bauta på Vangen ved Bagn 
 speidergruppe.
10.30:  Barnetoget med Bagn og Begnadalen musikkorps 
 går fra Bagn kyrkje til Fossvang.
11.00:  Barnetoget stopper ved Sør-Aurdalsheimen.
 Tale for dagen. Allsang.
11.20:  Toget går videre til Fossvang.
11.45:  Matpause på Fossvang med salg av is, brus, 
 pølser, kaker og kaffe.
 Loddsalg.
12.45:  Underholdning. Aktiviteter og leker.
14.30:  Trekning av premier og avslutning.

REINLI
08.00:  Flaggheising ved barnehagen og Reintun.
11.00:  17.mai-gudsteneste i Reinli kapell ved 
 prest Mari M. Western.
11.30:  Blomstertog til bautaen. Bekransning av bautaen 
 ved Kristian Bergsund.
13.00:  Tale for dagen og underholdning i Reinli 
 samfunnssal ved Reinli Fritidsklubb.
13.30:  Leker
14.30:  Trekning og utdeling av premier.
15.00:  Takk for i dag og vel hjem.

Inngang kr 100,- pr. familie, 
trekning av fruktkorg på inngangsbilletten.

LEIRSKOGEN
12.30:  17. mai-gudsteneste i Leirskogen kyrkje ved 
 prest Mari M. Western.
13.30:  Når gudstjenesten er over, møtes vi på Leirskogen 
 grendehus.

Det blir sal av kaffe, kaker, pølse, brus og is.
Tale for dagen. Leker for store og små.
Velkommen!

BEGNADALEN
12.00:  17. mai-gudstjeneste i Begnadalen kirke ved 
 sogneprest Signe Kvåle.
13.00:  Bekransning av bautaen.
 Barnetog til Haugen og tilbake med Bagn og 
 Begnadalen musikkorps.
13.30:  Velkommen fra balkongen.
 Kiosksalg i peisestua.
14.00:  17. mai tale i gymsalen ved elever på skolen.
 Underholdning
 Kaffe og kaker
 Leker og konkurranser for små og store ute.
 Langballkamp mellom barn og voksne.
 Loddtrekning
16.00:  Avslutning og vel hjem

HEDALEN
08.00  Flaggheising ved Hedalsheimen.
10.30  17.mai-gudstjeneste i Hedalen stavkirke 
 v/Signe Kvåle.
 Bekransning av bautaen på kirkevangen ved 
 Hedalen Sangkor.
12.15  Tog fra skolen – Hedalsheimen – Bautahaugen – 
 skolen.
 Hedalen musikkorps spiller.
 Bekransning av bautaen til minne om Hedalen 
 krigsmenn ved Hedalen Bygdeutvalg, og 
 bautaen til minne om Per Bruskerud ved 
 Hedalen Skytterlag.
 Resten av programmet foregår på skolen.
 Salg av is, mineralvann, pølser, kaffe, rund-
 stykker og kaker.
13.30  Aktiviteter for barna, arrangert av foreldre.
14.15  Tale for dagen ved Bodil Øyhus Pihl.
 Solosang ved Ingvild Høgfoss Støkken. 
 Hedalen sangkor.
 Allsang akkompagnert av Arne Heimestøl.
17.00  Hedalen ungdomslag og Bautahaugens Venner 
 inviterer til middagsservering og teater på 
 Bautahaugen. Servering av rømmegraut og 
 spekemat forhandsbestilles.
19.00  Hedalen Ungdomslag framfører «Bygd bak blåe 
 skoger» på Bautahaugen Amfi. Entre kr 150/50. 
 I tilfelle dårlig vær vil alternativt spillested bli 
 bekjentgjort på hedalen.no.

PROGRAM
17. mai i Sør-Aurdal

Gratulerer med dagen!

Alle er hjertelig velkommen til arrangementene!
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Bli medlem av 
Bagn Treningssenter, Raventola

 

Åpent 06-23 kvar dag!

Innmelding/priser:
www.deltager.no/InnmeldingBagntreningssenter

eller på bagn.no
Spørsmål: 

ring 962 34 211 - e-post til treningssenter@bagn.no

Bagn idrettslag med flere jobber for å 
bygge en erstatning for Fossvang og 
C-blokka på Bagn. Det er til nå tegnet 
194 andeler fordelt på 60 andelseiere.
 
Andelseiere pr 4. mai 2015:
20 Kristian Berglund
10 Astrid Dokken
10 Jorunn og Geir Henning Skaret
1 Liv Bang
10 Bjørg Eva Storrø og Steinar Skjerve
2 Mikael Andreas Storrø Skjerve
1 Arne Langedrag
1 Ingrid Langedrag
1 Sigurd Langedrag
2 Bjørg og Agnar Fønhus
2 Gave til Begnadalen IL’s 
 90 årsjubileum
2 Ørnulf Juvkam Dyve
2 Vidar Gabrielsen
10 Tore Skjerve
1 Torhild Kollsgård
1 Ola Kollsgård

2 Stein Bergum
20 Jan Dokken
2 Bjørn Storrø
1 Andrea Solbrekken
1 Einar Kristoffer Solbrekken
1 Cosmin - Mihai Botez
10 Ola Jacob Nybråten
1 Alexander Hauglid
2 Ole Kristian Juvkam
2 Vidar Skoglund
2 Kjell Arnfinn Fjeld
20 Else Marit Dølvesæter
2 Oddvin Sørbøen
2 Kari A. Sørbøen
2 Marius Sørbøen
2 Thomas Sørbøen
2 Aase og Knut Kamben
1 Bjørg Ingrid Brenno
2 Ingunn og Sigbjørn Framnes
2 Stig Rune Nylænde Framnes
1 Anne Dyve
1 Ole Arnstein Røang
1 Wenche Kjellsdotter Røang

Status innsamling til idrettshall
1 Anne Kristin Røang
1 Jostein Kvaal
1 Vebjørn Kvaal
1 Amalie Hansebakken
1 Magnus Hansebakken
1 Even Hansebakken
1 Marine Thorsrud
1 Erik Thorsrud
1 Torhild Skjerve
1 Emilie Kirkerud Skjerve
1 Linnea Kirkerud Skjerve
1 Amalie Kirkerud Skjerve
2 Morten Bellika Johansen
2 Guro Lysne Johansen
2 Anna Lysne Johansen
2 Vetle Lysne Johansen
2 Mikkel Lysne Johansen
2 Mio Brustad Huset
1 Anton Kløvstad
10 Magnar Sørbøen
1 Stig Svenstad

Vi trenger flere andelseiere. For kun 500,- bidrar du til realiseringen av et flott tilbud til unge som gamle. 
Andeler tegner du på bruktmarkedet på valdrestunet eller ved å sende en epost til idrettslaget@bagn.no. 

Du kan også ringe Tore på 90743140 for å sikre deg og dine andeler. 
I neste utgave av SAposten i september håper vi at det er tegnet over 300 andeler! kontonummer er 1204.04.51704 

På forhånd takk for støtten!

Når det gjelder arbeidet med selve hallen venter vi på tilbake-
melding fra kommunen hva den har tenkt til å gjøre etter at 
skolestruktursaken ble avklart tidligere i år. C-blokka er som 
kjent vedtatt revet og Fossvangbygget delvis stengt. Begge 
byggene er i svært dårlig forfatning slik at det haster veldig 
å kome igang med bygging. Bagn Idrettslag har på sin side 
engasjert arealplanlegger for å se på Fossvangområdet under 
ett med tanke på flomsikring og plassering av klubblokaler, 
idrettsanlegg og fremtidig idrettshall. At det blir nybygg er det 
ingen tvil om. 

Flomsikringsrapport fra NVE  som skulle vært klar på starten 
av året er av ulike årsaker forsinket. Den kan forventes å være 
klar i juni. Så snart denne rapporten foreligger vil arbeidet 
med flomsikring av Fossvangområdet gjennomføres. Det er 
også god dialog mellom idrettslaget og Statens vegvesen om 
å få tilgang på tunnelmasse fra den kommende utbyggingen 
av E16. Vi bringer en større oppdatering av prosjektet i sep-
tember.  

Ønsker du å bidra til at vi får til idrettshall? Eller ønsker du å 
jobbe dugnad? Har du ideer erfaring som er nyttige? Har du 
forslag til inntekstbringende tiltak?  Ta kontakt med Bagn IL 

på epost idrettslaget@bagn.no så blir du med på laget. Ingen 
bidrag for små, ingen for store!
Det tas sikte på idrettsfunksjonell godkjenning høsten 2015 
slik at en kan søke om tippemidler i januar 2016. Byggestart 
og ferdigstillelse kan da med godt samarbeid og innsats fra 
alle parter bli årskiftet 2016/2017.

Arbeidet med ny idrettshall
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Velkommen til 
St. Hansfeiring på

Fossvang lørdag 20. juni!

Biffen & streken spiller opp til fest kl 21.00
Velkommen til en hyggelig kveld. 

Vennlig hilsen Bagn idrettslag v/støttegruppa

Bagn Idrettslag v/støttegruppa

Bruktmarked
Vi tar imot gjenstander til bruktmarkedet.

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

Ring oss på 918 30 496 eller kom innom i åpningstidene 
fredag 13-20 og lørdager 10-15 

på Valdrestunet. Inntektene går til idretthall.
På forhånd takk for støtten!

Leirskogdagen 
5. september kl 11.00 - 17.00
Leirskogen skole og grendehus

Sett av dagen og ta gjerne med slekt og venner utenfor 
Leirskogens grenser. Vi håper på at dagen kan bli minnerik 

for både liten og stor.
Underholdning - Aktiviteter - Kiosk

Salgsboder og utstillinger 
Detaljert program kommer i løpet av sommeren!

Har du noe å bidra med, eller har gode ideer så ta gjerne 
kontakt med en av oss i komitéen:

Laila Nerødegård, Erland Langødegård, Oddvin Sørbøen, 
Astrid Hafton og Bente Bråten Dokken

KUNNGJØRINGERKUNNGJØRINGER

Innsamling av brukte mobiler 
Bagn idrettslag vil i sam-
arbeid med Telenor og 
Norges idrettsforbund sam-

le inn brukte mobiltelefoner i Norges største 
miljødugnad. Inntektene går til aktivitet blant 
barn og ungdom i nærmiljøet. Desto flere 
mobiler, desto mer inntekt

Rydd i skuffer og skap og finn frem gamle mobiltelefo-
ner. Mobiltelefonene kan leveres i gjenbruksbutikken på 
Valdrestunet og i kiosken på Fossvang.  Vi har egne vesker 
som benyttes til formålet .

Takk for din støtte!

Bagn Musikkorps fyller 100 år
I den anledning har vi jubileumskonsert 14. november på 
SAUS. Har du spilt i korps tidligere?  Vi trenger flere glade 

musikanter i korpset vårt. 
Ta kontakt med Bjørg Eva på mob 472 55 634

Konserten «Utfor gluggen» med 
Valdres Sommersymfoni i Sør-Aurdal

Sted: Begnadalen kirke 
Tid: Mandag 22. juni 2015 kl. 18.00

Lokal avdeling
Valdres Sommersymfoni utøvere: 

Iskandar Widjaja, fiolin - Itamar Golan, klaver
István Várdai, cello - Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

Itamar Golan, klaver

Verker av: 
Robert Schumann Zoltán Kodály Nils Henrik Asheim 

Johannes Brahms
Billetter ved døren: 

Voksne kr. 200,-. Barn kr. 100,-.

Pause med salg av kaffe og kake ved 
Begnadalen Bygdeutvalg.

Velkommen!
Arrangør: Sør-Aurdal kommune
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA-posten kommer i september

 Dette skjer i Sør-Aurdal!

30.05   Borgerlig konfirmasjon
31.05  Konfirmasjon Leirskogen   kl 11.00 
04.06 Konsert Den kulturelle spaserstokken 
 Kari Svendsen, Sør-Aurdalsheimen kl 11.30
 Konsert Kari Svendsen
 Hedalen bo- ogservicesenter  kl 14.00
07.06   Konfirmasjon Bagn og Hedalen  kl 11.00 
14.06 Konfirmasjon Reinli og Begnadalen kl 11.00
20.06 Puttekollen Opp  kl 11.00
20.06  Utefest på Fossvang med Biffen & streken
21.06 Jubileumsgudstj Reinli kapell kl 11.00
22.06 Konsert Valdres Sommersymfoni
 Begnadalen kirke  kl 18.00
25-28.06 Kremmertorg på Kristiansmoen
27.06  Sommeråpning Bangsmoen
27.06 Auksjon Kremmertorget  kl 13.00
27-28.06 Fønhusdagene www.mikkjelfonhus.no
28.06  Vassfardagen
08.08  Kongsvegrittet
29.08  Grendatreff på Fossvang
28-30.08 Kremmertorg på Kristiansmoen Gratis innrykk i kalenderen

– kontakt redaksjon@bagn.no!

12.09  Bjødalskampen OPP
14.09  Kommune og fylkestingsvalg
14.11  Jubileumskonsert – Bagn musikkorps 100 år, 
 SAUS
28.11  Nissemarsj/juleåpning Valdrestunet

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

Bangsmoen: Utsalet opnar opp 27. juni, og det har oppe 
torsdag-fredag 11-17 og laurdag 11-16 i heile juli, og i helgene 
i august.


