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SA-posten
Her kommer årets 3. utgave av SA-posten. Den leveres ut gratis til alle husstander i Sør –Aurdal samt Nes i Ådal.
Vi oppfordrer om fortsatt å sende inn saker til nettsidene og til SA-posten.
SA-posten finner du også på facebook (www.facebook.com/SA-posten). Her
deler vi små og store hendelser fra vårt område fra de forskjellige nettstedene.
SA-posten gis ut på frivillig basis og finansieres i dag av Bagn Idrettslag og
annonser fra velvillig lokalt næringsliv. Savner du informasjon, eller synes at
ditt arrangement burde vært omtalt? Send til epost redaksjon@bagn.no for å få
det med i neste utgave. Ikke epost? Send til SA-posten, pb 25, 2929 Bagn.
Vi ønsker å gi ut flere utgaver i 2014, der Tur- og informasjonsguiden kommer
som egen utgave før påske (les mer om den på side 11). I neste utgave kommer
mer informasjon om kulturbygg og idrettshall, de forestående revyene og andre
arrangementer.
Skisesongen starter nå og vi oppfordrer om å gå inn på nettsidene for å finne
terminlistene. Husk også å støtte løypelagene i kommunen.
Ønsker alle lesere en fredfull jul og et godt nytt år!
Mvh
Redaksjonen

Årets julegave?
Hvem har ikke erfart at bilder vekker
minner? Og hvem har ikke tenkt – når
gamle bilder dukker opp: tenk, slik var
motene da! Tenk, slik gjorde de det da!
Tenk, slik var det da! Ved tilbakeblikk oppdager en hvor store forandringene har vært
og hvor fort tiden har gått.
I 1985 utgav Sør-Valdres Rotary en
samling av Bilder fra en svunnen tid.
Den viste glimt fra folkelivet i Sør-Aurdal
i hverdag og fest fram til 1930. Nå foreligger en ny utgave for perioden 1930-1970. I
denne tiden har det vært en rivende utvikling på alle områder Av den grunn har det
vært ekstra viktig å dokumentere billedlig
denne utviklingen, ikke minst for de unge
og kommende generasjoner. Bokkomiteen
har bestått av redaktør Sigrid Haugen,
Bjørn Gjerdalen, Mikael Dølven og Trond
Bråten
Begge bøkene er nå i salg og er en flott
julegave - kr 300,- for den nye og kr 200,for den gamle. Kr 400,- for begge.

NØDNUMMER
BRANN: 110 - POLITI: 112 - MEDISINSK NØDHJELP: 113
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Kultur og idrettsprisen 2013
Årets kulturpris gikk til Odd Gunnar Kolsrud fra Begnadalen
for hans meritter på skytebanen. Idrettsprisen gikk til Andreas
Dyve for hans innsats på fotballbanen.

Idrettsbygg
på Fossvang

Planleggingen av idrettsbygg på
Fossvang er i gang, men her trengs det
vesentlige bidrag både fra private og
bedrifter. Berre med å gi litt kan vi få så
mye, mye mer tilbake. Foreldre, barn,
besteforeldre, oldeforeldre, utflytta SørAurdøler, venner i nabokommuner,
Jørgen Hattemaker og Kong Salomo,
alle kan bidra etter evne på kontonummer 1204.04.51704. Mer informasjon
om prosjektet og innsamlingen kommer i kommende utgaver av SA posten
samt på nettsidene. Innsamlet beløp
er nå ca 360.000. På forhånd takk for
bidraget!
Andreas Dyve med Idrettsprisen og Odd Gunar Kolsrud med Kulturpisen.
Kulturkvelden ble arrangert i
Begnadalen 29. november der «potetene» Liv Barbro og Elling Veimodet loset
oss i kjent humoristisk stil gjennom
programmet. Varaordfører Svein Bakke
holdt en lengre tale med god begrunnelse for tildeling av kulturprisen til
«Skytter-Odd» Kolsrud. Odd Gunnar
Kolsrud har prestert på svært høyt nivå
i mange år, og har nå også blitt dobbelt
norgesmester to år på rad i veteranklassen. I tillegg til å inneha en svært lang
merittliste så er han en stor inspirator
for alle yngre skyttere og en svært viktig ressurs for Begnadalen Skytterlag.
Harald Hougsrud fra
Begnadalen Skytterlag
utdypet dette i sin gratulasjonstale.
Idrettsrådet hadde
gått inn for fotball-

Liv Barbro og Elling
flettet sammen programmet med småhumoristiske innslag

spiller Andreas Dyve som mottaker av
idrettsprisen for 2013. Den mottok han
for å ha etablert seg «blant gudbrandsdøler og spanjoler» i Valdres FKs førsteellever i 2. divisjon i år. Begge prisvinnerne mottok hilsninger og ekstragaver
fra flere gratulanter, og begge holdt
gode takketaler i etterkant.
Mellom taler og hilsninger bidro
Ola Fønhus og Kjell Ivar Vestrom samt
Torunn og Trygve Bolstad med musikalske perler. Ole Listerudbakken leste
en tekst i kjent stil fra skyttermiljøet.

Aktivitetsflate på
Fossvang

Bagn idrettslag er tildelt 300.000 fra
Gjensidigestiftelsen til aktivitetsflate på
Fossvang. Pengene skal brukes til flomsikring, asfaltering, utvide sykkelanlegget samt andre tiltak som gagner barn
og unge på Fossvang
Reinli fritidsklubb er tildelt 22.000.
Pengene skal gå til å utvide aktivitetene
for barna i fritidsklubben.
Les mer om stiftelsen på www.gjensidigestiftelsen.no
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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

Julens åpning

Torsdag 19. de
s
Fredag 20. de
s
Laurdag 21. de
s
Syndag 22. de
s
Lille juleftan
Juleftan
1. og 2. juleda
g
Fredag/3. jule
dag
Laurdag 28. de
s
Syndag 29. de
s
Måndag 30. de
s
Nyttårseftan
01. januar
02. januar

stider

8-21
8-21
9-18
14-18
8-21
9-13
Stengt
8-21
9-18
Stengt
8-21
9-16
Stengt
12-21

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
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Ryla - ledelsesseminar på Gjøvik
RYLA er et tre-dagers seminar med fokus på egenutvikling for unge mennesker
som ønsker å bli ledere. SørValdres Rotaryklubb sender
hvert år to deltagere på RYLA.
Vi fikk tilbud om å være med på dette i år. Dette syntes vi virket interessant
og spennende, og takket derfor ja.
Seminaret hadde en teoretisk, en
praktisk og en sosial del. Den teoretiske
delen av seminaret foregikk på Gjøvik
videregående skole. Vi overnattet på
Gjøvik vandre-hjem, der vi hadde mange morsomme aktiviteter på kveldene
og fikk servert mye god mat. Gjengen
var en samlet flokk med forskjellige
mennesker, fra forskjellige steder i ulike aldere. Aldersgruppen var fra 17-28
år. Ved å treffe forskjellige mennesker
fra ulike miljøer og med ulik bakgrunn
kunne vi lære av hverandre og få nyttige impulser og nye kontakter.
Ved hjelp av teori, gruppeøvelser,
diskusjon og refleksjon var fokuset på
hvordan vi påvirket andre og andre
påvirket oss. Gjennom diskusjoner med
erfarne bedriftsledere fikk vi en innsikt
i hvordan det er å være leder i praksis.
Vi fikk svar på mange av spørsmålene vi
satt inne med og lærte mye.
Vi syns oppholdet var veldig bra og
stod til våre forventinger. Opplegget
var generelt bra gjennomført og godt
organisert. Vi lærte mye og fikk godt
utbytte av helgen. Vi angrer ikke på at
vi takket ja til å være med, og anbefaler
sterkt andre å delta på dette. Kurset er
svært lærerikt og sosialt. I tillegg er det
positivt å ta med seg videre i livet i forbindelse med jobb, CV osv. Seminaret
holdes hvert år, og det er mulighet til
å melde seg på. Hvis du ønsker mer
informasjon er det bare å ta kontakt
med din lokale Rotary-klubb.

Anne Storsveen og Mia Biribakken

Skrevet av Anne Storsveen og
Mia Biribakken
Ønsker du å delta på neste
RYLA -seminar på Gjøvik
28. - 30. mars?
Har du spørsmål så kontakt
Liv Bang på tlf 613 46 291 eller
mobil 971 22 243
Søknadsfristen er 30. januar 2014
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Friskis&Svettis Valdres
Opplevelsen er mestringsfølelse, energi og glede, d.v.s.
viktige elementer for god
fysisk og psykisk helse. Selve
treningen får du med på kjøpet.
Friskis&Svettis utvider stadig sitt tilbud, det siste på timeplanen er enkel og
real styrketrening med vekter på SAUS,
og kondisjonstrening på spinningsykler
på Leira.
Men det er fortsatt saltrening – det
Friskis&Svettis kaller jympa – som er
kjernen i idrettslaget Friskis&Svettis.
Treningsformen er populær, og noen
av suksessfaktorene kan være fokuset
på enkle effektive øvelser til drivende
musikk, glede og energi, og lav terskel
for å starte. Her møtes en blanding av
utrente og veltrente folk i alle slags
typer og fasonger, her er ingen krav til
prestasjon. Det oppmuntres for øvrig
fra godt kvalifiserte ledere til å utfordre
seg selv til å pushe noen grenser – både
i gymsalen, på styrketrening og spinning.

Tre generasjoner Haugrud er ivrige deltakere/ledere på Friskis. Fra venstre Kari
Haugrud, Hege Kristin Heiene, Kathrine Haugrud, Jorid Heiene og Hanne Bråten
Haugrud. Kari Anne og Mette hører også til, men var ikke med denne dagen.

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt
s &RISKIS3VETTIS 6ALDRES BLE ETABLERT
i 2009 og har i underkant av 300
medlemmer (2013).
s 6ALDRES ER EN AV  LOKALE &3
foreninger i Norge som totalt har ca
28.000 medlemmer
s &RISKIS3VETTIS ER ET KONKURRANSE
fritt idrettslag og er tilknyttet Norges
Idrettsforbund
s &RISKIS3VETTIS BLE STARTET I
Stockholm i 1978 av Johan
Holmsäter.
s 0Í VERDENSBASIS ER DET  LOKALE
foreninger med ca 535.000 medlemmer.
s !LLE TRENINGSLEDERE MÍ IGJENNOM EN
opptaksprøve før de utdannes i egen
regi av Friskis&Svettis Norge.
Åse Kari Gravråk
leder for regionen
Friskis&Svettis Valdres
Bodhild K. Dyve og Gun Kristin Strømmen
er klare for vektstang-trening.
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Fest for frivillige
Styret i Frivilligsentralen inviterte til fest for de frivillige på
Fossvang, onsdag 13.11.13
Bakgrunn for festen var at
Frivilligsentralen ønsket å markere de
frivilliges innsats og takknemlighet for
alt som er blitt utført av frivillige arbeid
gjennom året.
Våre to daglige ledere Ester Kulterud
og Arna Bjørneskaret hadde pyntet til
fest i lokalene på Fossvang og dagens
meny var et nydelig koldtbord.

Ester og Arna, våre to dyktige leder av Frivilligsentralen,
mottar velfortjent blomsterbukett fra styreleder.

Reidar Schlytter (styreleder) orienterte fra Frivilligsentralen og fremhevet
betydningen av den frivillige innsatsen
og hva det betyr for hver enkelt og for
lokalsamfunnet. Gjennom dette året
har vi fått tilført nye aktiviteter som
datakafe, ungdomsklubben, leksehjelp
og ikke minst videreføring av seniordans og tiltak mot de eldre som hovedaktivitet. Reidar fremhevet under sitt
innlegg betydningen av innnsatsen til
våre to daglige ledere Ester og Arna.
Disse ble påskjønnet med en blomsterbukett hver.
Ester Kulterud (daglig leder) sa
i sin takketale at det var hyggelig å få
til nye aktiviteter, og satte stor pris på
gode tilbakemeldinger og innspill og
innsats fra de frivillige gjennom året.
Svein Bakke (varaordfører) hilste fra kommunen og kom inn på hva
Frivilligsentralen betydde for lokalsamfunnet og kommunen.
Dagny Dahlen (leder av eldrerådet i kommunen) fremhevet det
gode samarbeidet Eldrerådet har med
Frivilligsentralen vedrørende aktiviteter
for de eldre.
Etter hovedretten fikk vi servert kaffe og ostekake og forsamlingen koste
seg utover de sene kveldstimer.
Du kan se flere bilder ved å gå inn
på Begnadalen.no
Av Reidar Schlytter

Sør-Aurdalsposten
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Fotballavslutningen for
Hedalen og Begnadalen IL
Søndag 10. november var det fotballavslutning på
Begnadalen samfunnshus for Hedalen og Begnadalen
IL. Det har nå blitt en tradisjon vi har fotballavslutning
sammen.
Hedalen og Begndalen har i år hatt knøtter, minijenter, minigutter, lillejenter, lillegutter, småjenter og smågutter i serien under Indre Østland fotballkrets.
Fotballgruppa vil takke trenere, lagledere, kioskansvarlig, dommere og
foreldre for innsatsen i sesongen som nå er over.
Hilmar 2013 ble i år overlevert fra fjorårets Hilmar, Leikny Hartvigsen til
Jan Arild Hegdal.
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Husk å
skifte batteri
Alle røykvarslerbatterier må byttes ut
én gang i året. Disse får du selvsagt
gratis hos oss.
Kom innom kontoret vårt på
Valdrestunet på Bagn eller
Gjensidigegården på Fagernes for
batterier og en hyggelig prat!

Gjensidige Valdres

Åpningstider julen 2013
20/12 klokken 09:00 - 20:00
21/12 klokken 09:00 - 18:00
22/12 klokken 11:00 - 18:00
23/12 klokken 09:00 - 20:00
24/12 klokken 09:00 - 12:00
Velkommen til en trivelig julehandel!

Reinli

Sør-Aurdalsposten

9

MAKALAUSBUA

Julens åpningstider
Senteret
Torsdag 19. des 10-20
Fredag 20. des
10-20
Laurdag 21. des 10-15
Syndag 22. des
14-18
Lille juleftan
10-18
Juleftan
9-12
1. og 2. juledag Stengt
Fredag/3. juledag 10-20
Laurdag 28. des 10-15
Syndag 29. des
Stengt
Måndag 30. des 10-18
Nyttårseftan
9-14
01. januar
Stengt
02. januar
12-18

kafeen i skisenteret!

Kafe Vinmonopolet Apotek
9-20
10-18
9-17
9-20
10-18
9-19
10-16
10-15
10-14
11-18
stengt
9-18
10-18
9-17
9-12
stengt
9-12
9-20
10-16

10-18
10-15

9-16
10-14

9-18
9-15

10-18
Stengt

9-16
9-14

9-18

11-17

9-17

il en
Velkommen tndel!
trivelig juleha

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!

Bagn Budservice

Gerd, 95 23 34 28 - gerdooddrundstavedal@gmail.com
97665137
Kjersti - 92 28 11 21- k.kaxrud@online.no

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

Bagn Budservice
97665137

alla-ols@online.no
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Tur og informasjonsguiden Sør-Aurdal
eldreråd
for Sør-Aurdal 2014
Tur og informasjonsguiden for Sør-Aurdal ble produsert første
gang i 2005.
Ideen til guiden fikk jeg da jeg
bygde hytte på Hellebekken i SørAurdal. Under byggeprosessen var det
litt plundrete å finne de rette håndverkere/bedrifter i kommunen og tenkte
det måtte være en fordel å samle flest
mulig av de lokale tjenestene i en trykksak. I ettertid viser det seg at den har
vært minst like viktig etter at hytta ble
ferdig da guiden er fin å bruke som et
oppslagsverk når det gjelder åpningstider, telefonnummer osv. og ikke minst
de mange turforslagene sommer som
vinter.
Tur og informasjonsguiden har tilført Bagn IL betydelige midler siden de
ble med på utgiversiden i 2008.
Nytt for 2014 utgaven er at den også
skal distribueres på campingplassene i
kommunen, i tillegg skal den legges ut
på www.bagn.no.
Vi er nå i full gang med planlegging av turforslag og artikler om enkelte
bedrifter og ikke minst er vi gang med
salget av annonser. Vi er bortskjemt
med mange positive tilbakemeldinger,
og jobber for at 2014 utgaven blir like
bra som tidligere år.

Har du forslag om noe vi kan skrive
om, eller kanskje du har tatt et bilde du
vil dele med andre, ta kontakt.
Per Arne Ellefsen
Norsk Kommuneinfo/Bagn IL
post@komminfo.no

Sammen for Sør-Aurdal

Næringslivet i Sør-Aurdal møttes 11. november for å bli kjent
med hverandre, og for å legge en slagplan om å stå sammen for
veien videre.
Torkild Waagaard og Knut Hougsrud
fra Begna Bruk as, Olav Kristian Huseby
fra Multibil as, Nils-Martin Sætrang fra
SørAurdal Energi as, Arild Øvergard fra
Norsk Massivtre as og Sonja Bordewich
fra Nord-Garthus Gård var de som stod
bak.
De har jobbet i over et år for å lande
på hvilken form en slik møteplass skulle ha.
Det var rett og slett et ønske om å
treffes, diskutere utfordringer, muligheter, erfaringsutveksling og øke nettverk
innen lokalt næringsliv.
Hovedforedragsholder var NilsMartin Sætrang fra SørAurdal Energi,
og Sonja Bordewich lagde idekart og
skrev på ideer fra folk i salen.

I tillegg var det innlegg fra Kundan
Rockstad (Fønhusprosjektet). Han
har bevist at drømmer kan realiseres,
bare man drar i de riktige trådene. Og
det med å søke mer mot røttene, mot
ektehet og etterspørre gammel kultur
og tradisjoner, men i ny innpakning.
Ingen har noe lignendes i hele Norge,
Fønhus er en gullgruve for Valdres og
Sør-Aurdal sier Rockstad.
Et lokalsamfunn trenger et aktivt
næringsliv, og det er mange spennende bedrifter i Sør-Aurdal som ikke alle
kjenner til og vet om, selv ikke de som
bor i kommunen. Synlighet var et av
temaene som ble diskutert.

I kvar kommune skal det vera eit
eldreråd, som blir valgt av kommunestyret. Lov av 25. sept. 1992.
Vi har og eit kommunalt reglement
å forholde oss til. Der står det mellom
anna at ein person frå eldrerådet har
møte- og talerett i kommunestyret og
alle organer i behandlingen av saker
som vedkjem dei eldre.
I Sør-Aurdal har eldrerådet sju medlemmer, fire pensjonistar og tre politikarar. Vi har fire møter i året og to regionmøter, som går på omgang i Valdres.
Elles deltek me på fylkeskonferansene,
som og er to gonger i året.
I Eldrerådslova § 3 står det at eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen og skal ha til behandling alle
saker, som gjeld levekåra for eldre, før
dokumenta vert behandla i kommunestyret. Eldrerådet sjølve kan og ta opp
saker som vedkjem eldre. Protokollen
frå eldrerådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organa,
som tek endeleg avgjerd i sakene.
Vi tek gjerne imot innspill til saker.
Eldrerådsmøtene er opne for publikum.
Vi har feiret Den Internasjonale
Aktivitetsdagen og Den Internasjonale Eldredagen saman med
Frivilligsentralen, Pensjonistforeningen
og SAUS
I Eldrerådsloven § 4 står det at eldrerådet skal utarbeide årsmelding, som
skal legges frem for kommunestyret.
Sør-Aurdal eldreråd 2011-2015
leder Dagny Dahlen
tlf 61347911
nestleder Reidar Schlytter tlf 91824688
Nils Huset
tlf 61349023
Siri Gjerdalen
tlf 61348015
Eldor Bråthen
tlf 97046013
Inger Lise Damslora
tlf 41416558
Kari Brit O. Øyhus
tlf 61347791

Bagn IL tok 6. plassen i «Klubben
i mitt hjerte». Det betyr at idrettslaget
har 2 topp-10-plasseringer siste 2 år. I
2012 fikk Bagn IL ekstrapremie på kr 25
000 i samme konkurranse.

Sør-Aurdalsposten
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Adventstida innledet med nissemarsj

Lørdag var den store nissedagen på Valdrestunet, med
fjøsnisser på loftet, nisseorkester, nissefotografering
og ikke minst julegrøt til de
sultne.
Da mørket senket seg, var det
tid for høydepunktet, nissemarsjen.
Idrettsskolen i Bagn IL inviterte alle
deltakere med venner til å være med å
gå i nissetog fra SAUS via Dalagata og
til Valdrestunet der julegrana skulle tennes. Og hvilket tog det ble! Anført av
Eli Marit Kvaal til hest utgjorde små og
store nisser et fakkeltog som lyste opp
store deler av Bagn. Undertegnede
våger påstanden om at dette var det
lengste nissetoget som har gått gjennom Bagn sentrum i ”nyere tid”. Vel
fremme ved grantreet på Tunet så var
det tid for litt julesang, før vips, så
var treet opplyst til ei flott julegran
som skal glede oss i hele adventstida.
Smånissene slukket faklene sine og
sprang deretter inn på Tunet der selveste nissen ventet med gaver og koseposer, og Mia og Tiril serverte gløgg og
twist.
Takk til idrettsskolen ved Gro
Merete og Valdrestunet (og medhjelpere) som satte oss alle i stemning nå
som adventstida innledes.
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Bildet t.v.: Anniken T. Lid. Bildet over: Ine T. Lid våger å klappe hesten Brennlill når hun
sitter trygt på mamma Anne Berits arm.

Nissene Emma Nybråten (fra v.),
Tiril Østgård, Birk Østgård, Andrea
Solbrekken og Ronja Nybråten er
klare for marsj.

Tabarak Al Shaban, Mia Nybråten
og Sofie Johnsen koser seg
i nissetoget.

Idrettsskole med klatring
Høsten 2013 startet Bagn IL et nytt tilbud til våre unge medlemmer. Hver torsdag, etter en times leksehjelp, kan de delta på
idrettsskolen, et variert aktivitetstilbud fra kl. 15 til 16.30.

Lana Berg overvinner høydeskrekken.

Snart tar nok Sara Bergli igjen Marine
Thorsrud.

Tara S. Markussen og Anine Holde
måler krefter.

De yngste får først leksehjelp på skolen i kommunal regi, mens 5.-7. klassinger får leksehjelp på Frivilligsentralen
av Ester Kulterud, Anne Lise Sørbøen,
Else Petra Dahlen og/eller Liv Bang.
Aktivitetene på idrettsskolen har til nå
vært klatring, turn, svømming, orientering, barmarkstrening og noe leik.
Barna har vært delt i to-tre grupper etter
alder. Idrettslaget har investert i en del
klatreutstyr og klatring var en aktivitet som var spesielt populær. Mange
måtte gå både en og to runder med seg
selv før de våget seg oppi fjellveggen,
men desto større var tilfredsstillelsen
etterpå da utfordringen var overvunnet. Det måtte settes opp en ekstra økt
med klatring for å dekke ønskene, og så
populært har klatretilbudet vært at det
endog har vært arrangert ”klatre-bursdag” i høst.
Alle aktivitetene har falt i smak i
høst og ca. 60 barn fra 1. til 7.klasse har
deltatt. Videre utover vinteren blir det
ski, skøyter, turn og svømming, før det
blir sykling og mer klatring på våren.
Tilbudet koster medlemskap i Bagn IL
samt en aktivkontingent på 200 kroner
for hele året. Tanken er at det skal følge
skoleåret, og være et tilbud for alle.
Alt er basert på frivillighet og det
avhenger av at mange, helst alle, tar i et
tak.
Så langt har mange foreldre og
andre voksne stilt opp som instruktører
og assistenter. En stor takk til dem fra
Bagn IL.
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Polet på Bagn åpnet

Torsdag 12. september ble omsider det etterlengtede Vinmonopolet på
Bagn åpnet med høytidelig snorklipping. Ordføreren holdt åpningstalen,
men mente at det var en annen som
skulle ha mye av æren for at polet kom
til Bagn. Han ga derfor saksa og det
prestisjefylte snorklippeoppdraget til
Øyvind Dyve. «E trur ikkje e har vøre
på Valdrestunet ein gong utta at Øyvind
har masa på at e må skaffe pol til Bagn».
Så han tok Øyvind på ordet og tok skikkelig tak i saken høsten 2011 sammen
med Stig Solbrekken. Vinmonopolet
sentralt ble overbevist om behovet, og
åpnet altså sin butikk nr 284 i kategori
2 på Bagn torsdag. Kategori 2 (der 7 er
topp-kategorien) innebærer 440 ulike
produkter i hyllene.

Kongsvegrittet 10. august
Det stilte totalt 105 på startstreken,
med noe overvekt av trimmere, dvs
de som tar turen uten tidtaking.Det
ble satt ny bestetid i herreklassen med
1.28.30 på 50 km terrengsykling. Denne
bragden sto Arne Post fra Ullevål SK/
Team Skigo for. Even Sæteren Hippe
vant klassen 17-29 år med 1.33.05.
Beste kvinne gjennom løypa var Tove
Stalsberg fra Næroset på 1.55.47.
Fra Kongsvegrittet 2013.

Kongsvegrunden

Kari Anne Haugrud var en av mange som
ble ønsket velkommen med musserende
(alkoholfri) vin, marsipankake og kaffe på
åpningsdagen.
Oddrun Helen Brattrud, Ingunn
Bertelrud og Mona Grøvslien er de tre
damene som vil betjene butikken. De
har hatt en opplæringsperiode på polet
på Fagernes, og vet nå mangt og meget
om sortementet.
Vinmonopolet på Bagn vil holde
åpent onsdager til lørdager.

Oda Nerdrum, Ringkollen, vant årets Kongsvegløp på Kjartan Nybråten, BK-SKI (oppny rekord, mens Martine Post vant Trippelen totalt. rinnelig Bagn) løper inn til seier.

Trekning på Bagn IL sin julekalender 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

839 & 784 Bagn Apotek
1188 Expert
736 Valdres Mathus
324 Nille Bagn
877 Alf Brustad
982 Coop Prix
246 & 1077 Bagn pølsemakeri
709 Gjensidige Valdres
985 Promek
60 Byggi Valdres
40 Matkroken Reinli
104 Valdres Tømmer
624 Valdres skogavvirkning
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13. 472 Tingvolltoppen
905 Stavadalen Skisenter
14. 109 Hellebekk turistseter
15. 39 Massør Mette Hoff
16. 537 MF Kjøtt
17. 600 Valdrestunet matsenter
18. 889 Hårsenteret
19. 1096 Frisk coaching
641 Intex bilpleie
20. 394 Krohns kro
469 Nordea
1148 Ullbutikken
21. 1144 Raventola

22. 457 Pias dame og herrefrisør
23. 320 Bagn Bil & Mek
688 Les Tieds fotpleie
24. 1086 Bagn Sport
401 Valdres Elkontroll
Gevinstene kan hentes på Bagn
Byggsenter innen 31. januar 2014
Tusen takk til alle som har gitt
gevinster til årets julekalender!

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Julekonserter

- julestemning garantert
Tradisjonen tro arrangerer Bagn og Begnadalen musikkorps
julekonserter siste helga før jul. Med go`klang fra messingen, vakker korsang og mere til, garanterer vi at du kommer i
julestemning akkurat i rett tid.
Begnadalen kirke lørdag 21. desember kl 18.00
- Bagn og Begnadalen musikkorps
- Hedalen sangkor
- Organist Anders Løberg
- Julefortelling ved Bjørg Ingrid Brenno og Ole Fønhus
Bagn kirke søndag 22.desember kl 19.30
- Bagn og Begnadalen musikkorps
- Sør-Aurdalkoret og Vestre Slidre Sanglag
- Organist Anders Løberg
- Julefortelling ved Bjørg Ingrid Brenno og Ole Fønhus
Gratis inngang!
Velkommen

Matombringing er en tjeneste for de som har vansker med
å opprettholde tilfredsstillende ernæringstilstand
eller til personer som av helsemessige årsaker
ikke klarer å lage mat selv.
Vi kan tilby en variert meny med næringsrik kost kjørt hjem
til deg. En middagsporsjon består av en raus porsjon
hovedrett med dessert eller suppe til.
Maten varmes i microovn eller i vannbad.
Vi har et godt samarbeid med Rotary som kjører ut mat til
hjemmeboende på frivillig basis.
Pris for tilkjørt middag: Kr 58,- pr. porsjon fra 01.01.14
Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmesider
eller i kommunens servicetorg.

Årsbudsjett for 2014

Økonomiplan for 2014-2017, samt gebyrer og avgifter 2014
er lagt ut til alminnelig ettersyn på Tingvoll
rådmannskontoret

Bagn Legesenter
Legesenteret har startet opp med elektronisk timebestilling
og elektronisk fornyelse av faste medikamenter.
For at du selv skal kunne registrere deg på ePortal må du
være registrert med fullt personnummer og mobilnummer
ved legekontoret, i tillegg må du ha fastlege her.

UKM 2014 Valdres
Ungdom mellom 13 og 20 år
kan melde seg på scene og utstilling!
Ungdommer under 13 år
kan melde seg på dersom de deltar i en gruppe sammen
med eldre ungdommer.

Får du problemer med innloggingen ta kontakt med
Legekontoret v/Laila Lundstein
tlf 61 34 85 50 eller 61 34 85 59

Påmeldingsfrist: 31. januar på www.ukm.no
Påmeldingen åpner 1. desember.
Mønstringsdato:
Lørdag 15. februar 2014 i kulturhuset på Fagernes.

Nyttige telefonnumre i Sør-Aurdal
Bagn legesenter
Øyeblikkelig hjelp
Legevakt kveld/helg

61 34 85 50
61 34 85 55
61 36 10 44

Nes legekontor
Øyeblikkelig hjelp
Legevakt kveld/helg

32 13 76 28
958 57 791
61 36 10 44

Bagn Apotek

61 35 09 00

Sør-Aurdal kommune
Bagn skole
Hedalen skole

61 34 85 00
61 34 86 04
61 34 86 60

Begnadalen skole

61 34 86 80

Sør-Aurdal Folkebibliotek
Frisklivsveileder
Hjemmetjenesten
Fysioterapi
Tannklinikken
Kirkekontoret
Sør-Aurdalsheimen
Hedalen Bo- og Services.

61 34 87 40
976 64 150
61 34 87 30
976 64 150
61 34 85 83
61 34 85 80
61 34 87 10
61 34 96 01

Lensmannen Bagn

61 34 89 50

Miljøstasjonen Bagn
Bagn Røde Kors
Hedalen Røde Kors

61 34 78 75
977 12 622
958 26 282

Røde Kors Besøkstjeneste
Marit Råheim
61 34 70 65
Frivilligsentralen

953 01 895

NAV, Sør-Aurdal
Skatt Øst Leira

55 55 33 33
61 35 90 00
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RETURADRESSE:
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Postboks 25
2929 Bagn

Følg oss på facebook www.facebook.com/saposten

Dette skjer i Sør-Aurdal!
15.12.
18.12.
21.12.
22.12.
27.12.

Reinli søndagsskole, klokken 11:00
Julekonsert Begnadalen kirke
Julekonsert Begnadalen kirke kl 18
Julekonsert Bagn kirke kl 19.30
3. dagsfest i Reintun forsamlingshus
i Reinli, kl. 20:00
09.02. Sør-Aurdalrennet
Hedalen
15.02. Jubileumsrevy Begnadalen amatørteater
20.02. Bagn IL revy Saus
21.02. Bagn IL revy Saus
09.03. Kongsvegløpet

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

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt redaksjonen@bagn.no
for å få lagt inn ditt arrangement!
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Det er no 200 år sidan Noreg fekk si eiga grunnlov. Dette
skal feirast over heile landet og gjennom mykje av året året.
Starten går sundag 23. februar.
Bagn kyrkje hadde ei viktig rolle. Den 25. februar 1814
var det ekstraordinær bededag i mange kyrkjer i Norge. Bagn
Kyrkje vart då utpeika saman med mange andre som valgkyrkje. Her skulle det vere valg av valgmenn som skulle velje
utsendingar til riksforsamlingen på Eidsvoll. I Bagn vart
prest Hans Jacob Stabel valgt ut. Han vart også utpeika til å
vere med i riksforsamlinga på Eidsvoll. Av totalt 14 prestar på
Eidsvoll var altså presten vår ein av dei.
Dette må markerast, og difor blir gudstenesta på Bagn
den 23. februar ei spesiell gudsteneste. Den set 1814 på dagsorden og heidrar dei som var med å gjere Noreg til det vi er
idag.

