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Bolyst i trange tider
Sør-Aurdal kommune har ikkje dei beste dagane no, økonomien er skral og me er i 
gang med nok ein opprivande skuledebatt der det einaste er sikkert er at dei fleste 
ikkje blir nøgde. Sør-Aurdal kommune opplever også tilbakegang på folketalet og 
gjennomsnittsalderen i befolkningen auker, men samstundes opplever ein stor 
pågang på attraktive bustader i kommunesentrumet og me ser at nabokommuner får 
auka befolkningen nettopp grunna attraktive bustadar. 

Men kva er konkurransen vår? Eg har flytta tilbake til Valdres etter mange år i tett-
bygde strøk både i inn og utland, og kva flytter eg frå? Eit bystrøk med alle attraksjo-
ner på ei lett tilgjengeleg flate, barnehagar som utvider opetida i takt med endringer i 
arbeidstida og ei sterk konkurranse om oss som forbrukarar. Dette kan me ikkje kon-
kurrere direkte med, men me kan gjera ein betre jobb enn i dag

Skal kommuna bli attraktiv så har ein alltid prata om å fyrst skape attraktive arbeids-
plassar, men eg trur ikkje dette er løysinga.  Eg trur at om me har attraktive bustadar 
tett på eit godt tenestetilbod og i fortetta strøk, så vil ein kunne få tilflytting av ikkje 
berre folk, men også arbeidsplassar. I nabodalføret vårt har dei tilvekst av innbyggarar, 
og dei har i dag fire tettstader med over 2000 innbyggarar, i Valdres har me ein tettstad 
med over 1000 og ingen over 2000. 

- Espen Blåfjelldal

Forsidebildet:
Hanna Kleven og Emma og Ronja Nybråten løfter Erle Mikkelsgård i været.

Solfest for skolen 
og barnehagen i Begnadalen

Tradisjon tro, så kommer sola 
tilbake til skoleområdet mellom 
10. og 12. februar. Dette blir fei-
ret torsdag 12. av alle på skolen 
og i barnehagen. Det var flagg-
heising med allsang «Sola er god, 
sola er toppen». Alle spiste ute, 
med mulighet for å grille om man 
ønsket det. Det var masse skiak-
tiviteter. Det ble servert gulebol-
ler som barnehagen hadde bakt. 
Og skolen hadde laget «solkake» 
med gulrot smak. Riktig hyggelig 
å ha felles aktiviteter. Vi ser fint samspill og samarbeid over klassegrenser. De store er 
riktig flinke til å hjelpe de små.

Flere bilder kan du se på Begnadalen.no

Foto: Kari Anne Stenslette
Tekst: Trine Adde Hansebakken
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Åpen dag i Stavedalen

Søndag 1. mars arrangerte Bagn IL åpen dag i Stavadalen Skisenter. Værgudene 
var ikke på arrangørene sin side, men vind og snøvær hindret ikke små og store fra å delta i parallell-
slalomrennet. Rundt 40 barn og voksne deltok og konkurrerte mot hverandre. Speaker Lars Halden var som vanlig engasjert 
og ledet rennet og premieutdelingen med stø hånd.
Morten Bragerhaug hadde også tatt turen til Stavedalen denne dagen. Morten er 23 år, har kjørt Twin Tip i ni år og jobber nå 
som lærer i BC-jibbing og frikjøring på Ringebu Folkehøgskule. Søndag viste han noen av sine kunster i bakken. Han deltok 
også i rennet hvor han til slutt ble slått av Anna, Morten kjørte da baklengs uten staver.
Etter slalomrennet var det premieutdeling i Makalausbua, hvor alle som deltok fikk premie. Makalausbua var fullsatt og 
betjeningen fikk nok å gjøre med servere mat til alle. I tillegg kunne man følge 5-mila fra VM i Falun på TV.

Klare for parallell slalom.

Speaker Lars Halden

Morten Bragerhaug i lufta

Anna og Morten i «finalen» Premieutdeling
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Gla’jenta Camilla Dokken fra 
Reinli har alltid vært svært 
opptatt av hester og andre dyr, 
men utover det er hun ikke 
som jenter flest. 

Hun har enda ikke fylt 19 år, men 
arbeider likevel som lærling i gru-
vene hos Store Norske Spitsbergen  
Kullkompani på Svalbard.  Når hun er 
ferdig om halvannet år, ønsker hun å 
komme tilbake til fastlandet og utdanne 
seg videre til skytebas.   

Camilla har lenge vært glad i maski-
ner og alt annet som durer.  Hun er mer 
praktiker enn teoretiker, og er ikke redd 
for å ta i et tak.  Hun tok vg 1 Bygg og 
anleggsteknikk på Leira, men fortsatte 
med vg 2 Anleggsteknikk med fordjup-
ning i fjell og bergverk på Våler. Da det 
kom besøk til skolen fra  Store Norske 
Grubekompani, lot hun seg friste til å 
jobbe som  lærling  på Svalbard, og der 
har hun vært siden 1. september 2014.  
Arbeidet hennes i Gruve 7 består for 
det meste i å sikre taket i gruven og 
å kjøre shuttle-car som bringer  kul-
let frem til båndet som skal frakte det 
videre.   Camilla  bor i Longyearbyen og 
har fått flere venner utenom arbeids-
kollegene.  Hun trives godt, men sier at  
”E har meir lyst te å sprengje dette fjel-
let enn å drive inni dæ”.  Etter å ha tatt 
fagbrev innen fjell- og bergverk, er der-
for planen å utdanne seg videre til sky-
tebas.  Hvis mulig, vil hun ta siste del av 
læretida hos et fjellsprengingsfirma her 
på fastlandet.  

Sammen med kjæresten har hun 
kjøpt hus i Reinli, så Camilla flytter 
hjem igjen etter endt utdanning.  Hun 
håper det er behov i Valdres for en som 
vil sprenge fjell, men om det ikke er 
det, er hun beredt på å  pendle mellom 
Reinli og hvor det måtte være behov for 
henne.  

Reinling i kullgruvene 
på Svalbard!

Camilla Dokken fra Reinli 
er lærling på Svalbard.
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Idrettsskolen i Bagn
Idrettsskolen, i regi av Bagn IL, har aktiviteter for alle barn fra 
1. til 7. klasse.

Vintersesongen startet 7. januar med 
ballaktiviteter i gymsalen og svømming. 
Videre har det vært aktiviteter på skøy-
tebanen og i Haugakollen, 1. mars var 
det åpen dag i Stavadalen Skisenter 
hvor alle medlemmer av Bagn IL fikk 
gratis heiskort.

Onsdag 4. februar var idrettsskolen 
på skøytebanen på Fossvang. Rundt 
25 barn var med og frosne foreldre sto 
på sidelinjen. Ungene ble delt opp i 
grupper etter ferdigheter på skøytene. 
Under kyndig ledelse av Ola Thorsrud 
og Espen Blåfjelldal ble barna utfor-
dret etter sine individuelle ferdighe-

ter. Espen dro i gang bandy mens Ola 
utfordret resten med leker og moro på 
skøyter.

Idrettsskolen er hver onsdag klok-
ken 17.45 til 19.00. Kontakt Morten 
Bellika Johansen på telefon 906 76 108, 
eller Steinar Skjerve på telefon 922 24 
881 hvis du vil være med. Prisen er kr. 
100,- pr. barn, i tillegg må familien være 
medlem av idrettslaget.

Aktivitetsplan for idrettskolen 
våren 2015 er lagt ut på www.bagn.
no/bagn-il/idrettskolen
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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 i påska
Fredag 27. mars 08-21

Lørdag 28. mars 09-18

Palmesøndag 29. mars STENGT

Mandag 30. mars 08-21

Tirsdag 31. mars 08-21

Onsdag 1. april 08-21

Skjærtorsdag 2. april STENGT

Langfredag 3. april STENGT

Påskeaften 4. april 09-15

1. Påskedag 5. april STENGT

2. Påskedag 6. april STENGT
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Valdres 2015
Lørdag 14. februar ble årets 
UKM Valdres arrangert i 
Fagernes kulturhus. 

Det ble en lang kveld med 159 
påmeldte innen sang og musikk, film 
og foto, sceneopptreden og utstilling. 
Et fullsatt kulturhus fikk se mange flotte 
opptredener av ungdommene i Valdres.

Sør-Aurdal hadde også i år 
sterk deltakelse på Ungdommens 
Kulturmønstring, som i år hadde ny 
deltagerrekord. Vi gratulerer alle som 
gikk videre til fylkesmønstringen på 
Gran på Hadeland 17. - 19. april.

Disse gikk videre til fylkesmønstrin-
gen:
- Anna Ueland og Synnøve Skattebu 
 (flygel og sang) - Øystre Slidre
- Ane Dokken, Camilla Døvre, Kristin 
 Holmen og Sondre Calmayer (pop) - 
 Nord Aurdal
- Terje Granli og Jonas Nedrelid (sang 
 og rap) - Nord Aurdal og Øystre 
 Slidre
- Sindre Tronrud (hardingfele) - Nord 
 Aurdal
- Håkon Håvelsrud Odden (halling-
 danser) - Nord Aurdal
- Tikiri Fernando (sang) – Vang
- Aurora Garstad Rotnes og Mari 
 Warberg Vestheim (sang og gitar) - 
 Etnedal og Øystre Slidre
- Karen Anna Nybakke, «Kobra» 
 (tegning) - Vestre Slidre
- Anna Julie Månum, tegneserie (fem 
 tegninger) - Nord Aurdal
- Othilie Hansebakken, «En sommer 
 dag» og «En vinter natt» (to maleri) - 
 Sør-Aurdal
- Julie og Thea Skogstad, «Typografi 
 art, Animals» - Sør-Aurdal
- Solveig Skogstad, «Ei dårlig natt» 
 (tegning og dikt) - Vestre Slidre
- Andrea Grøneng, «Hungry?» og 
 «Good Girl» (to maleri) - Nord 
 Aurdal
- Hans-Ole Grimsrud og Martin 
 B. Strøm, Sør-Aurdal: ”Julekvelden”
- Fotogruppa Etnedal kulturskule: 
 ”Vikarlæreren”
- Filmgruppa i Vestre Slidre: ”Vennenes 
 mester”
- Filmgruppa i Vestre Slidre: 
 ”Julenissemysteriet”
- Ole Kristian Alajbeg Kamben - 
 Sør-Aurdal

Konferansierene - fra venstre, Tor Omar, Aurora og Jacob.

T.v: Tikiri Fernando synger «If I Die Young».
Nedenfor: Maleri av Othilie Hansebakken, «En 
sommer dag» og «En vinter natt».
Nederst: Valdresstrykerne spiller «Concerto 
Grosso, op. 6, nr. 4».
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Gammeldags 
bingo onsdag 
18. mars kl 18

Bruktbutikken til Bagn IL på 
Valdrestunet har vore ein stor suksess, 
og me tek det no eit steg videre med å 
bruke lokalene til ein god, gammeldags 
bingo

Me har tatt fram den gamle bingor-
ulla frå Fossvang, og får tak i blokker og 
tusjer. Det er ingen påmelding til kvel-
den, og det blir salg av kaffe og noko å 
bite i. 

Bingoen vil ha tradisjonelle premier, 
men me har bytta ut den halve grisen 
med et gavekort!

#søraurdal & #bagnil

Bruktmarked på Valdrestunet 
Bruktmarkedet på Valdrestunet har åpent fredager 13-20 og lør-
dager 10-15. Gjenbruk er både miljøvennlig og morsomt.

Vi tar imot dine brukte ting slik at andre kan få glede av det. I tillegg støtter du 
en god sak! Kom innom oss på fredager og lørdager for en hyggelig prat og handel. 
Vi selger også Statoilkoppen 2015, samt luer og andre profilartikler for Bagn IL. 
Velkommen

 Vennlig hilsen dugnadsgjengen på bruktbutikken 

Makalausbua
Åpent hver helg

lørdag kl 12.00–17.00
Søndag kl 12.00–18.00

VelkoMMen!  
Tlf. 952 33 428

Åpner for ny sesong lørdag 16. august kl 12.00

Hjemmelaget mat

www.stavadalen.no - Tlf. 915 62 621 - 908 85 403

Åpningstider i påska
Palmelørdag, palmesøndag, 
mandag og tirsdag 
åpent til kl 17

Onsdag åpent til kl 21 
- pizzabuffet

Skjærtorsdag åpent til kl 18
 
Langfredag åpent til kl 21 
- Afterski

Påskeaften åpent til kl 17 

1. påskedag  til kl 18

2. påskedag til kl 16

Velkommen!   Tlf. 952 33 428

Påskens åpningstider: 

alle dager 
fra kl 10 - 16

Langfredag kl 15: 

Makalaus open renn 

Påskeaften kl 12:

Renn - alle kan delta

Skisenteret
-  Utfordrende bakker for 
 brett og ski
-  Høydeforskjell 230 m
-  Skitrekklengde 1000 m
-  Nytt og større barne-
 skitrekk
-  Godt preparerte turløyper 
 i fint fjellterreng fra 
 toppen

Karneval i Begnadalen 
barnehage

Når vinteren kan være 
på det kaldeste, finner vi 
på mange forskjellige ting 
i barnehagen. Karneval 
er en av aktivitetene som 
har vært tradisjon i mange 
år. Alle blir oppfordret til 
å kle seg ut som det de 
måtte ønske. Ingen fest 
uten riktig festmat. Vi fikk 
servert deilig hjemmelaget 
lapskaus og is til dessert. 
Vi hadde stolleken, dan-
set, hørte på musikk og 
slo katten ut av sekken. I 
sekken var det noe godt vi 
koste oss med

 Flere bilder kan du se 
på Begnadalen.no

Foto: Kari Anne Stenslette
Tekst: Trine Adde Hansebakken
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Æresmedlem i 
Sør-Aurdalkoret
Styret i Sør-Aurdalkoret 
bestemte at Kari Kirkeberg 
Haugrud fra Bagn skulle 
utnevnes til æresmedlem i 
Sør-Aurdalkoret.

Utnevnelsen ble kunngjort æres-
medlemmet på korets årsmøte 28. janu-
ar 2015.

Kari er et kormedlem som virkelig 
har fortjent å bli hedret. Hun har stått 
i samme koret i 50 år. Hun startet som 
korsanger 7.mars i 1967 som 21-åring.

Kari har  stått på og vært en tro-
fast sopran i alle år. Hun står fort-
satt i koret som en klokkeklar sopran. 
Sangervennene håper at Kari blir i koret 
i mange år framover.

Kari vil bli høytidlig satt”krus” 
på 21.mars på Vintertreffet for 
NK-Vestoppland som i år arrangeres av

Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre 
Songlag i Slidre Samfunnshus der alle 
er velkomne!

Bangsmoen planlegg 
ny sesong!
Bangsmoen er ei kulturperle og Sør-Aurdal sin tusenårs-stad. I 
si tid var Bangsmoen det største handelsbygget i Valdres. Det 
vart sett opp i 1881 og butikken er intakt.

Kvar sumar er butikken open, og i år 
opnar summerbutikken lørdag 27. juni 
klokka 11. 

Bagnsmoen har mange fine varer 
både til eige bruk og til gåver. Det er ca. 
65 husflidsprodusentar som stiller ut. 
Me har også heimbaka kaker, spekepøl-
ser, gammaldagse drops, is, brus m.m.

Det er plass til fleire i butikken, så 
om du har noko som kan vera aktu-

elt, ta kontakt med Kirsten eller Torill. 
Innlevering av varer er 12. juni klokka 
18-19

Bangsmoen treng også hjelp i butik-
ken, og om du anledning og lyst til å 
hjelpe oss i butikken, ta kontakt med 
oss i husflidslaget, Kirsten Langedrag, 
916 64 456 eller Torill Hansebakken 952 
89856

Anders Brenno med diktdebut
Anders Brenno fra Bagn debuterte nylig med diktsamlingen 
”Vampire Yeah”  på selveste Aschehoug forlag.  

Anders  går til daglig på Kunsthøyskolen i Oslo og jobber litt på 
biblioteket på si.  Han er en kreativ sjel som også lager film og sysler 
med egen musikk.  

Aschehoug sier bl.a. dette om diktsamlingen hans:  ” Brennos debut 
er en samling enkle og morsomme dikt med trøkk. Den er vakker, den 
har tæl og gråt, den er kitsch og alvor, utfordrende og selvstendig. Og 
dikteren tar seg frekke friheter med populærkulturelle samtalepartnere 
som B-filmer, skrekk, goth og zombier. Han forholder seg aktivt til kli-
sjeer, samtidig er det et følelsesmessig trøkk i tekstene”.  Løp og kjøp!

Foto: Niklas Lello
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Kjempeoppslutning på klubb-
renn i vinter tyder på at skiinteres-
sen er rekordstor i Sør Aurdal for tida.  
Kanskje kan noe av forklaringen være 
at idrettslagene har fokus både på at 
ungene skal ha det sosialt og gøy på 
ski,  samtidig som det trenes ferdighe-
ter.  Den årvisse skihelga på Leirskogen 
er ledd  i dette arbeidet.  Her er det flere 
skiøkter med gode instruktører kombi-
nert med masse leik og moro,  både ute 
og inne.  I år var det litt kjølig fredag, 
men strålende sol og supre forhold på 
lørdag.  De 60 skientusiastene hadde et 
kjempeopphold!

Populær skisamling på Leirskogen
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Populær skisamling på Leirskogen

Kor ble 
dæm av???
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Trollrock feirer 5 år 
og byr opp til tide-
nes musikkfest på 
Beitostølen 23. – 26. juli. 

STAUT er også i år en av 
hovedattraksjonene, de går på 
scenen lørdag 25. juli. Øvrige 
artister er DumDum Boys, 
Kim Larsen & Kjukken, OnklP 
& De Fjerne Slektningene, 
Katzenjammer, Oslo Ess, Eva & 
The Heartmaker, Marit Larsen 
og Briskeby.

Briskeby gjør comeback 9 
år etter at de ga seg, og 15 år 
etter at vi første gang hørte om 
dem. Ett av Danmarks mest 
populære band, Kim Larsen 
& Kjukken, er igjen tilbake på 
scenene i Skandinavia i som-
mer. Konsertene vil bli en musi-
kalsk rundtur i Kim Larsens 
store sangkatalog, og vil der-
med representere sanger fra den 
mer enn 40 år lange karrieren. 
Katzenjammer vil holde en 
av få konserter i Norge i som-
mer, på Beitostølen. Og Norges 
mest suksessfulle rockeband, 
DumDum Boys, kommer til 
Trollrock for første gang.

Årets festival blir en god 
blanding av gammelt og nytt, 
og mange kjente navn. Det 
blir et spennende 5-årsjubi-
leum samtidig som Beitostølen 
feirer 50 år. Billetter bestil-
les på Billettservice, les mer på 
Trollrock.no, også hvis du vil 
verve deg som frivillig.
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Den tradisjonelle 

Ellingsæterrunden 
arrangeres Skjærtorsdag 

med påmelding mellom kl. 11 og 12.  

Det kan velges mellom 
kort løype (5 km om Blomstølen) eller 

lang løype (12 km opp i fjellet).  
Det er start og innkomst ved Ellingsæter.  

Ingen tidtaking.  

Startkontingent: 
kr 50,- barn, voksne kr 100,- 
familie kr 250,-.  Premiering.

bagn.no
ellingsaeter.no 

Bagn Asia Butikk
Bagn Asia Butikk drives av Ammar Alshaban i de gamle 

lokalene til Pias frisør, og han har nå holdt det gående siden 
midten av desember i fjor.  Ammar selger frukt og grønt i til-
legg til ”alt mulig” på flasker, glass og bokser.  Han har også 
mye spennende i fryseren som de som liker asiatisk mat kan 
glede seg over.  Han er svært opptatt av service og sier han 
kan skaffe hva du måtte ønske.  Ammar er palestiner med 
god tid, og han gleder seg over hver en kunde som kom-
mer innom og som har tid til å slå av en prat. I Irak arbeidet 
han med elektriske apparater, men han mestrer fint matvarer 

også.  Han har åpent til kl. 21 
på hverdager og til kl. 20 på lør-
dag og søndag. Han ønsker alle 
gamle og nye kunder velkomne.

Nytt i næringslivet i Bagn

Bak disken i Bagn Asia Butikk står fra venstre Ammar Alshaban 
og dagens assistenter Raed og Jamal.

Sør Aurdal Renhold
Sør Aurdal Renhold er en nystartet en-mannsbedrift på Bagn som Raed Abou Abed står bak.  

Han vasker i dag på SAUS, Synneisbakken Bofellesskap, Sør Aurdal Energi og i Begnadalen 
Barnehage.  Raed tar på seg alle typer rengjøring.  Han gjør svært bra arbeid og kan trygt book-
es.  Du får tak i ham på mobil 966 68 773.

Raed Abou-Abed driver Sør Aurdal Renhold.

Åpningstider 
påsken 2015

Fredag 27. mars  09:00 – 20:00
Lørdag 28. mars  09:00 – 18:00
Palmesøndag 29. mars STENGT
Mandag 30. mars  09:00 – 18:00
Tirsdag 31. mars  09:00 – 18:00
Onsdag 1. april  09:00 – 20:00
Skjærtorsdag 2. april STENGT
Langfredag 3. april  STENGT
Påskeaften 4. april  09:00 – 15:00
1. påskedag 5. april  STENGT 
2. påskedag 6. april  STENGT

Velkommen til en trivelig påskehandel!

Reinli - Tlf 61 34 70 34
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Ung i Valdres:

«Den Spanske Flue»

Ung i Valdres satt opp ”Den Spanske Flue” 5. til 7. februar 2015 i Fagernes kulturhus, til strålende kritikker og masse skryt 
til elever og instruktører. Alle de tre første forestillingene var fullsatt, mens den siste bare hadde noen få ledige tilskuerplasser. 
Publikum og presse fikk ikke fullrost forestillingen godt nok. Oppland Arbeiderblad skrev blant annet at ”Ung i Valdres sin 
oppsetting av den Spanske Flue var bedre enn originalen”.

– Det er en utrolig flott gjeng vi har hatt med oss, sier Gaute Lein Ausrød. Gaute skryter masse av alle som har bidratt til 
musikalen, bak og på scenen, samtidig som han takker Ørnulf Juvkam Dyve som har oversatt sangtekstene til norsk. Mange 
Sør-Aurdøler bidro til å sette opp denne forestillingen, vi gratulerer alle i Ung i Valdres med en fantastisk oppsetting.
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Barnehagen er en liten, foreldre-
drevet barnehage og er godkjent for 
26 plasser. Den er organisert som ide-
ell forening, noe som betyr at eventu-
elle overskudd av drifta føres tilbake til 
barnehagen. Barnehagen er kjent for å 
ha et aktivt uteliv og bruker nærområ-
dene mye, sommer som vinter. Det blir 
ofte bemerket at ungene som har gått 
i Leirskogen barnehage, er de som er 
flinkest på ski. Med en personalgruppe 
som er opptatt av å bruke naturen som 
en lærings-, mestrings- og opplevel-
sesarena, får ungene utvikle seg i nært 
samspill med naturen. Lavvo og gapa-
huk er flittig i bruk. Blåbærplukking, 
elgjakt, sauesanking, lamming og ski-
dager er fast på programmet hvert år.

De siste årene har barnetallet på 
Leirskogen gått tilbake og barnehagen 
står nå ved et veiskille. Vi kan enten leg-
ge ned driften på grunn av lavt barnetall 
eller flytte barnehagen slik at det blir et 
reelt valg for foreldre om de ønsker en 
liten eller stor barnehage for sine barn.

Vi har valgt å gå i dialog med kom-
munen om å få flytte barnehagen fordi 
vi er sikre på at barnehagen vår fortsatt 
er et godt supplement til kommunens 
egne barnehager.

Våre nye lokaler vil være på Sørbøen 
gård, som ligger vakkert og solrikt til 
på Østre Bagn. Gården eies av Roger 
Nybråten, en engasjert Leirskoging 
som ønsker å bidra til at Leirskogen 
barnehages filosofi og verdier viderefø-
res i nye lokaler. Gården har et toetasjes 
våningshus som står klar til å renoveres 
og rustes opp i henhold til gjeldende 
lover og forskrifter for barnehagedrift. 
Gården har store uteområder, akebakke 
om vinteren, stabbur og fjøs med vin-
terfora dyr.

Som foreldredrevet barnehage har 
vi som foreldre en stor mulighet til å 
påvirke barnehagehverdagen for våre 
barn. Videreføring av aktivt uteliv og 
naturbruk, nærhet til bygd og tradi-
sjon og god voksentetthet er grunnlaget 
som videreføres fra Leirskogen. I tillegg 
åpner nye muligheter seg ved å drive 
på en gård – husdyrhold og grønnsaks-
dyrking er noen eksempler. Nærhet til 
kommunesenteret gjør at vi enklere kan 
benytte oss av fasiliteter som svøm-
mehall og bibliotek. Når avstanden 
blir mindre, vil det også være lettere å 
videreføre det gode samarbeidet vi har 
med Reinli barnehage. Miljømessig vil 
den nye beliggenheten være gunstig, 

Leirskogen barnehage

da flere vil ha mulighet til å hente og 
levere barn uten å bruke bil. Noen hus-
stander vil kanskje til og med klare seg 
med en bil i stedet for to for å få hente – 
bringe – kabalen til å gå opp. Vi ønsker 
velkommen til nye barn og foreldre som 
vil være med å påvirke videre hvordan 
nye Leirskogen barnehage skal utvi-
kles! Det er mange foreldre som har 
signalisert at de ønsker denne valgmu-
ligheten velkommen og vi som allerede 
har barna våre i denne fine barnehagen, 
gleder oss til fortsettelsen.

Dersom kommunens politikere gir 
klarsignal til at foreldre selv kan velge 
barnehage og garanterer for videre 
finansiering av barnehagen i nye loka-
ler, vil vi gå igang med renovering sna-
rest mulig. Søknaden om videre finan-
siering avgjøres i kommunestyremøtet 
19. mars, et møte som vil være av avgjø-
rende betydning for mange flere enn 
Leirskogen barnehage. Vi ønsker politik 
erne lykke til med å ta kloke og frem-
tidsretta valg på vegne av kommunens 
innbyggere!

På vegne av Leirskogen barnehage, 
Solgunn Vårlid Stensæter

Leirskogen barnehage er den eneste 
private barnehagen i Sør Aurdal 
kommune og har siden 1992 holdt 
til på Leirskogen grendehus. 



16 Sør-Aurdalsposten

Status andeler idrettshall på Fossvang.
 
Bagn idrettslag med flere jobber for å bygge en erstatning 
for Fossvang og C-blokka på Bagn. Status er nå at det er 
tegnet 166 andeler i hallen og saldo på kontoen er passert 
700.000. Andelstegnerne kommer naturlig nok hovedsak-
lig fra Bagn, Reinli, Leirskogen, Hølera, Etnedal og Oslo. 
I tillegg er det overveldende respons både for å levere og 
handle i bruktbutikken på Valdrestunet. Bruktbutikken er 
100% dugnadsdrevet for å bidra til et bedre tilbud til barn 
og unge i  nærmiljøet.
 
Her er de som har tegnet andeler så langt:

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
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

 
Du kan også bli med på laget og kjøpe andelsbrev i idretts-
hallen. Du bidrar med dette til  et flott fritidstilbud til unge 
som gamle. Som andelsbrevseier vil du motta et andelsbrev 
som et bevis på din støtte til hallprosjektet. En andel koster 
kun 500,-. Gaver til prosjektet er fradragsberettiget på selv-
angivelsen. Andelsbrev er en ypperlig gave til barn eller bar-
nebarn!
 
Send epost til idrettslaget@bagn.no eller ring på tlf 907 43 
140 for å tegne andeler.
Du får også tegnet andeler på bruktmarkedet på Valdrestunet 
som har åpent fredager og lørdager!
 
På forhånd takk for støtten!
 
Samlet på konto 1204.04.51704 står det nå i overkant av 
700.000 til realisering av idrettshall på Fossvang. Målsetningen 
er å passere 1 million i løpet av året.

Status innsamling til idrettshall

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 treninggssenter@bagn.no

som fakturabilag, ordreblokker, kjøreblokker
eller konvolutter?

Ta kontakt for en prat på tlf 72 42 76 66

Behov for 
forretningstrykksaker
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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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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 

Informasjonsguiden 
kommer for tiende 
gang til påske!

I årets utgave får du nyttig informasjon fra kommunen og 
bedrifter i Sør-Aurdal. I tillegg er det naturligvis med utvalg-
te turforslag. Vi er bortskjemt med mange positive tilbake-
meldinger og håper 2015 utgaven blir like godt mottatt som 
tidligere år. Guiden sendes gratis til hytteeiere og fastboen-
de og overskuddet bidrar til at vi fortsatt kan utvikle anlegg 
og arrangement til det beste for alle i Sør-Aurdal. Takk til 
alle som bidrar med stoff og positive bedrifter som støtter 
oss med annonser. Årets informasjonsguide vil komme i 
postkassen før påske. God fornøyelse!

Mvh
Norsk kommuneinfo v/Per Arne Ellefsen & Bagn IL

1

Velkommen tilSØR-AURDALTur og informasjonsguide 2015

www.bagn.no
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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

Bagn-tekstiler 
BIL windbreaker med navn 
barn kr 350,-  voksne kr 450,-

BIL lue kr 70,-  

BIL Buff kr 30,-

Bagn IL skidress bestilles på høsten!

Kjøp/spørsmål til anne_dyve@hotmail.com  
eller mobil 911 92 108

 Spar  Valdrestunet*  Vinmonopolet Apotek

Fredag 27. mars 08-21 10-20 10-18 09-19

Lørdag 28. mars 09-18 10-15 10-15 10-15

Palmesøndag 29. mars STENGT STENGT STENGT STENGT

Mandag 30. mars 08-21 10-18 10-18 09-17

Tirsdag 31. mars 08-21 10-18 10-18 09-17

Onsdag 1. april 08-21 10-18 09-15 09-17

Skjærtorsdag 2. april STENGT STENGT  STENGT STENGT

Langfredag 3. april STENGT STENGT  STENGT STENGT

Påskeaften 4. april 09-15 10-14 STENGT 10-14

1. Påskedag 5. april STENGT STENGT STENGT STENGT

2. Påskedag 6. april STENGT STENGT STENGT STENGT

* Sporten, Blomsterbutikken og Nille

KAFéeN: stengt skjærtorsdag og langfredag 

mandag-torsdag 9-19 fredag 9-20 

laurdag 10 -16 og syndag 11-18

Velkommen til en 

trivelig påskehandel!

Kongsvegløpet 8. mars
Start på Hellebekk og mål på Åsemyra

Kongsvegrittet 8. august
Start og mål på Hellebekk turistseter.

Bjødalskampen OPP 12. september
Start og premiering Ellingsæter.

Premie til alle som gjennomfører Kongsvegtrippelen 
(Ski, sykkel, løping)

Klasse: trim eller konkurranse.

Mer info på: 
kongsvegtrippelen.no & bagn.no

ARRANGØRER
BEGNA IL
OG BAGN IL

H
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Kongsvegstrippelen

2015
Påskens åpningstider
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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 idrettshall.

På forhånd takk for støtten!

Årsmøte 
Bagn Idrettslag 
12. mars kl 19.00 på 
Valdrestunet
Se Bagn.no for saksliste 
Velkommen!

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 47255634

KUNNGJØRINGERKUNNGJØRINGER

Nytt fra 
kommunen

Sør-Aurdal kommune på Facebook
Sør-Aurdal kommune har opprettet en side på Facebook 
som et verktøy for informasjon til innbyggere og andre. 
Vi vil bruke siden til å legge ut nyheter og saker til offentlig 
ettersyn. Les mer på hjemmesiden til kommunen.

Frisk i Sør-Aurdal - Lyst til å endre livsstil?
Få en frisklivsresept! Frisklivssentralen hjelper og støtter 
personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk 
aktivitet, kosthold og tobakk.

Konserter i Den kulturelle spaserstokken
Leif Inge Thormodsæter ”Viser av eldre årgang”, 
12. mars kl 10.30 på Hedalsheimen og kl 12.15 på 
Sør-Aurdalsheimen.

Glade Gutter, Ronnie Andersen og Otto Gustavsen
23. mars kl 11.00 på Sør-Aurdalsheimen og kl 14.00 på 
Hedalsheimen.

Velkommen! Arrangører er Sør-Aurdal kommune i 
samarbeid med Sør-Aurdal eldreråd.

Kulturmidler
Frivillige lag og foreninger kan søke om kulturmidler til drift 
av laget. Søknadsfrist er 1. april.

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til kultur-
aktiviteter og arrangement. Søknadsfrist er 1. mai.

Les mer på kommunens nettside, hvor du også finner selv-
betjeningsportalen for søknad om midler.

eiendomsskatt
Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok den 16.12.2014 å 
skrive ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens 
§ 3, bokstav a, faste eiendommer i hele kommunen fra og 
med eiendomsskatteåret 2015. Sør-Aurdal kommune har 
utarbeidet en ny informasjonsbrosjyre, som i løpet av uke 9 
sendes til eiere av alle eiendommer som er taksert. I tillegg 
til informasjonsbrosjyren inneholder brevet et skjema som 
viser hvordan vi har beregnet taksten for eiendommen din. 
Dette skjemaet er også skatteseddelen for 2015. Les mer på 
kommunens nettside.

Sør Aurdal kommune er kommet på facebook:
https://www.facebook.com/soraurdalkommune

For hver nye person som oppretter 
postkasse på Digipost støtter Posten 
ditt idrettslag med 25 kr. Dette er en 
enkel måte å støtte laget sitt, for i løpet 
av 2015 bør alle over 15 år uansett åpne 

en digital postkasse. Digipost er gratis,  
og er egentlig bare den grønne 
postkassen flyttet over i en digital 
verden. Tjenesten er laget fordi det ikke 
er lovlig å sende personopplysninger 

på vanlig e-post. Nå har det offentlige 
begynt å sende digitalt. For å motta 
digital post fra det offentlige må du ha 
en sikker digital postkasse. Vanlig e-post 
kan ikke benyttes.

Registrer deg på  www.digipost.no/digitaldugnaden

Den enkleste måten å støtte ditt lokale idrettslag!

Registrer deg på digipost
Støtt Bagn Idrettslag



20 Sør-Aurdalsposten

ReTURADReSSe:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA-posten kommer i mai

 Dette skjer i Sør-Aurdal!
7.-8.03 «Panikk i prestegården» 
 Begnadalen samfunnshus kl 18.00 
08.03.  Kongsvegløpet 
12.03. Årsmøte i Bagn IL - Valdrestunet kl 19.00
14.03. DNB Valdresmesterskapet i skistafett,   
 Leirskogen kl 12.00
15.03  Leirskogsrennet 
18.03. Bingo på Valdrestunet kl 18.00
19.03. Kommunestyremøte med saker som 
 skolestruktur og barnehageflytting kl 09.00
19.03  Årsmøte Sør-Aurdal Historielag 
 på Soltun   kl 19.00 
22.03  Skiavslutning
22.03  Årsmøte Begnadalen bygdeutvalg 
 peisestua  kl 19.00 
27.03. Påsketapas på Valdres Mathus kl 20.00
02.04  Ellingsæterrunden kl 11.00
20.06  Utefest på Fossvang med 
 Biffen & Streken
08.08. Kongsvegrittet
29.08. Grendacup

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

12.09. Bjødalskampen OPP
14.11. Jubileumskonsert - Bagn musikkorps 100 år,   
 SAUS  

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

Friskis & Svettis Valdres
Mandager  Sør-Aurdal Ungdomsskole   18.45
Mandager  Hedalen barne- og ungdomsskole  19.00
Onsdager  Hedalen barne- og ungdomsskole  19.00
Torsdager Sør-Aurdal Ungdomsskole   19.00
Torsdager Begnadalen skole   19.00
Friskis & Svettis er hver uke på de nevnte stedene og tidene.


