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SA-posten
Etter ein fantastisk sumar kjem no den fargerike hausten, og hausten kan vera
ei fantastisk tid med flott natur, jakt, fiske og gode råvarer. Me får hauststormar
som gjer kosen stor foran peis og TV, og kos er noko me er veldig gode på i den
vestlege verden.
Og me skal absolutt få kose oss, men no har Bagn IL lansert eit treningssenter til
sjølvkostpris for at det skal bli lettare å komma seg ut å trene, og målet vårt er at
dette skal bli eit lågterskeltilbod der alle skal kunne føle seg velkomne til å bli i
betre form!
Men kva er det eigentleg å føle seg velkommen? Noreg er eit litt lukka land på
det personlege plan, noko eg la særs godt merke til når eg kom att frå tre år i
Australia og spurte folk om korleis det gjekk(Red. anm: How are you, vanleg
høffligsheitsfrase i engelske land)? Eg forventa meg eit standard svar tilbake,
men eg fekk personlege svar om korleis det faktisk gjekk, og verre er det faktisk
ikkje å få folk til å føle seg velkomne! Vær litt hyggelege, spør nye ansikt om
kven dei er, smil og for all del bry deg aldri med, bry deg om!
Mvh redaksjonen
Espen Blåfjelldal

Bagn Idrettslag
Her er oversikt over arrangementer 2014/2015 som vi nå vet datoen på.
Alle arrangementer blir lagt inn på kalenderen på www.bagn.no Sett av datoene allerede nå! Det kan bli mindre endringer og tillegg
Skisamling Leirskogen
Johanne Kolstads hopprenn
Etnedalscup, G/J8, 10 og 12
Etnedalscup, G/J14 og 16
Åpen medl.dag i Stavadalen skisenter
Kongsvegløpet
DNB Valdresstafetten
Skiavslutning
Ellingsæterrunden
St. Hansfeiring, med St.Hans rittet
Kongsvegrittet
Grendacup
Bjødalskampen opp

Januar
Jan/feb
Februar
Februar
Mars
Mars
Mars
Mars
April
Juni
August
August
Sept

Pt ikke klart
Pt ikke klart
7. og 8. februar
13. og 14. februar
Søndag, 1. mars
Lørdag, 7. mars*
Pt ikke klart
Søndag, 22. mars
Torsdag, 2. april
Lørdag, 20. juni
Lørdag, 8. aug
Lørdag, 29. aug
Lørdag 12.sept

Aktivitetsdager i Etnedalshallen kommer i tillegg og vil bli lagt ut på
www.bagn.no og Bagn ILs facebook-side.
Idrettsskole er onsdager og skitrening blir torsdager.
Forsidebildet:
Knut Lundem Hougsrud og datter Øyvine går i mål på Kongsvegtrippelen.

NØDNUMMER
BRANN: 110 - POLITI: 112 - MEDISINSK NØDHJELP: 113
Politiet der du er: 02800
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Oppdaterer bygda
Reinli har sitt eget nettsted som er til glede både for lokale og
besøkende.

Journalist Linn Marie Ulvestad fra Avisa Valdres og innehaver i Matkroken Reinli,
Erlend Fremgaard.
Rune Larheim ble lokket til Reinli
av ei Valdresjente i 1999, og der er han
enda. Osloguten har blitt så glad i bygda at han har tatt ansvar for den lokale
nettsida.
www.reinll.no blir drevet på frivillig basis av Reinli grendeutvalg der
Larheim sitter som leder sammen med
Morten Børsting. Nettsida har vært
oppe i 11 år, og Larheim har hatt ansvar
siden 2009. Siden 2011 har sida fått mer
enn 37500 treff.
For lokale og tilreisende
På nettsida står det blant anna om
turmål, stavkirka og bygdas historie, i
tillegg til oppdateringer fra grendeutvalget og fritidsklubben. Sida tar sikte
på å spre informasjon, men også å
engasjere innbyggerne. Samtidig er det
viktig for redaktøren at de skriver om
ting som også interesserer hytteeierne.
Jobben Larheim gjør for bygda blir
lagt merke til.

— Han får inn mange gode saker
som er løftende for bygda, forteller eier av Matkroken i Reinli, Erlend
Framgaard som er veldig fornøyd med
Larheims innsats.
Åpent for alle
Alle som vil kan bidra til sida ved
å sende inn stoff om Reinli til redaksjonsmailen. Larheim samarbeider også
med de tre andre lokal nettsidene i SørAurdal for Bagn, Begnadalen, Hedalen.
De trykker også Sør-Aurdal Posten,
som er et blad med de viktigste sakene
fra nett som blir levert til alle postkasser
i Sør-Aurdal og Nes i Ådal.
— Det er ikke alle som er på nett,
og vi vil at det skal være tilgjengelig for
dem også, forklarer Larheim.

Følg SAposten på
Facebook!

Av Linn Mari Ulvestad

66 andeler tegnet
så langt i «Fossvanghallen»
Så langt er det tegnet 66
andeler for til sammen 32.000
i Sør-Aurdals nye storstue
«fossvanghallen» Bli med på
laget og kjøp andelsbrev.

En
andel/kvadratmeter
koster kun 500,-. Tegning av andeler i
«Fossvanghallen» er regnet som en
gave til Bagn IL og gir ikke en reell eierandel i «Fossvanghallen». Gaven oppfyller dermed kravet som er satt til å få
skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner. Så om du tegner deg for to
andeler for 1000,- kroner får du skattefradrag på 270,- kroner.
Her kan du se hvem som har sikret
seg andeler «Fossvanghallen» så langt:
Kristian Berglund 20
Astrid Dokken 10
Jorun og Geir Henning Skaret 10
Bjørg Eva Størro og Steinar Skjerve 10
Ørnulf Juvkam Dyve 2
Vidar Gabrielsen 2
Agnar og Bjørg Fønhus 2
Begnadalen IL 2
Mikael Andreas Storrø Skjerve 2
Liv Bang 1
Arne Langedrag 1
Ingrid Langedrag 1
Sigurd Langedrag 1
Andrea Solbrekken 1
Einar Solbrekken 1
Samlet står det nå ca 461.000 konto 1204.04.51704 som er øremerket
idrettshall. Loppemarkedet har så langt
bidratt med 72.000.
Send epost til idrettslaget@bagn.no
eller ring på tlf 907 43 140 for å tegne
andeler. Tegningsblankett finner du
også i Saposten nr 3-2014.
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Velkommen til
SPAR Bagn

- ditt naturlige stoppested på din vei videre i Valdres.

Butikksjef Alf Sverre Brustad

- 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

Åpningstid
er
mandag fredag 8
Lørdag 9-1 - 21
8

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
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Valget
falt på
Reinli
stavkirke

Ekteparet Martina og Rubert
Haimer, giftet seg borgelig tidligere i
sommer hjemme i Tyskland, og dagen
ble feiret som seg hør og bør sammen
med familie og venner der. Men i tillegg ønsket de også å få kirkens velsignelse over ekteskapet og de ville
at det skulle skje i en norsk stavkirke.
Begge har vært i Norge mange ganger
og er over middels interessert i norske
stavkirker. Av landets 28 stavkirker har
paret besøkt 25 av dem. Begge har lært
seg norsk og snakker og forstår språket godt. Rubert Haimer har i mange
år vært reiseleder for tyske turister i
Skandinavia og særlig har han reist mye
i Norge.

dem de har besøkt. Når de først hadde
bestemt seg for at begivenheten skulle
foregå i Reinli ville de også gjerne invitere reinlingene til å delta, både i kirka
og selskap etterpå. Invitasjon gikk ut til
hele bygda og selv om det nok hadde
vært god plass til flere var det da noen
som kom. Disse fikk med seg en svært
spesiell og stemningsfull opplevelse

hvor sokneprest Signe Elisabeth Kvåle
ga kirkens velsignelse over ekteskapet.
Etterpå var gjestene samlet i menighetssalen i Reinli Kapell hvor det ble
det servert kaffe og hjemmelagde kaker
bakt av bruden selv.
Tekst og foto: Åse Østgård Hagen

Inviterte bygdefolket
De ønsket å benytte en stavkirke
som var i ordinær bruk og hvor det
ikke var altfor mange turister innom
en søndags formiddag i september. De
stod med 5 aktuelle kirker å velge mellom, to av dem lå i Valdres. Når valget
tilslutt falt på Reinli stavkirke var det
fordi den oppfylte kriteriene de hadde
satt opp, samt at de synes at kirken
er en av de mest opprinnelige av alle
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Kongsvegrittet
Lørdag 9. august ble det 6.
Kongsvegrittet avholdt på
Hellebekken.
Det var rekorddeltakelse i år,
med 68 i konkurranseklassen
og ca. 90 i trimklassen.
Arne Post som sykler for Ullevål SK/
United Bakeries satt, i år som i fjor, ny
løyperekord. Den nye rekorden lyder
på 1 time, 26 minutter og 57 sekunder.
Også i kvinneklassen ble det i år satt
ny løyperekord, den lyder på 1 time,
53 minutter og 25 sekunder, og tilhører
Mette Tomter som representerer Land
CK.
Av gode lokale prestasjoner må
nevnes Anny Bakke Perlestenbakken
fra Hedalen, som syklet de 5 milene
på 2.03.05 i klassen K60+, og Even
Strandbråten Sørum på 17 år fra Begna,
som kom i mål på sterke 1.44.49.
En strålende dag med mange gode
prestasjoner, og et mindre uhell hvor
vedkommende ble fraktet til lege for
nærmere sjekk.

Fra venstre står Lars Chr. Aasebø (nr 2 i
M30-44), Erling Nyborg Owren (vinner
av M17-29) og Arne Post (totalvinner).

Vellykket Kremmertorg
Et vellykket Kremmertorg på Kristiansmoen i
Begnadalen sist helg. Dette var årets andre Kremmertorg
og nr. 18 i rekken. Trafikken og omsetningen øker for hvert
år. Denne gangen manglet storinnrykket på lørdag, men
det var god og jevn trafikk alle tre dagene fra begynnelse til
slutt. Minibanken satte ny årsrekord tiltross for at flere av
kremmerne hadde med egen terminal på augustmarkedet.
Uansett så er det kosen og det sosiale samværet som er viktigst på Kremmertorget som har fått mye ros for bredden og
kvaliteten i bodene.
Av Edel Bakken
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Trollrock 2014
Ikke i Sør-Aurdal - men i Valdres, vi har mye å være stolte av i vårt dalføre. Jørn Hilme-stevne, Rakfiskfestivalen,
Valdresmarken, Vinjerock, Trollrock osv.

Undertegnede jobbet også i år som
frivillig på Trollrock, som ordensvakt.
Det er utrolig hvordan duoen Atle
Dalen (festivalsjef) og Trond Rogne
(bookingsjef) har klart, i løpet av fire år,
og lage en slik fantastisk festival med
mange kjente artister og mange besøkende. Under årets festival var det ca.
12000 besøkende i løpet av de tre festivaldagene. Reinli.no har tatt en prat
med sentrale personer i festivalen. I
tillegg til nevnte Trond Rogne og Atle
Dalen, har sikkerhetssjef Stig Aastveit
og regnskapsansvarlig Steinar Dahlen
hatt sentrale posisjoner, sistnevnte
fungerte også som sjef for de frivillige
under årets festival.
Trond Rogne kan fortelle at bakgrunnen for festivalen var en lang drøm
som startet i 1999 med minifestivalen
høpp i føssn. Den foregikk på storefoss
med hjemmesnekra scene, lokale band
og eget lydanlegg. En stor hagefest på
et vis. Den varte i ti år og i mellomtiden
jobbet Trond som frivillig på studenthuset Meieriet i Sogndal med booking
av band, hvor han skaffet meg et stort
nettverk, og han gikk med en drøm om
å fortsette med dette. Atle Dalen ringte
Trond høsten 2010 og gikk med samme drøm. De har begge bakgrunn fra
media og en glødende musikkinteresse,
som gjorde at de startet opp Trollrock
høsten 2010. Valget falt på Beitostølen
fordi der mente de at det fantes mye
infrastruktur og kompetanse på store
arrangement. ”Vi var nok litt blåøyde
i starten og risikoen og utgiftene var
høye. Vi har svart for personlige lån av
relativt stor størrelse de første årene og
det har nok vært tider der man har ligget søvnløs og angret litt på avgjørelsen.
Nå går det noe bedre og vi må selvfølgelig takke flere for dette. Mest av alt de
frivillige som gjør det mulig, publikum
som kommer og artister som har hjulpet oss”, avslutter Trond.
Stig Aastveit har vært med fra starten, det først året som vakt. Stig møtte
Atle på en Staut konsert i Oslo og der
ble det til at han tok på seg jobben

med vakthold og sikkerhet. Han forteller også at det som har gjort at han har
villet hatt denne jobben, er de frivillige
som stiller opp og er helt fantastiske.
”Det har vært en glede å jobbe med
alle de frivillige”, fortsetter Stig. Neste
år har han valgt å ta pause fra jobben
som sikkerhetsansvarlig på Trollrock,
det tar masse tid og krefter, så får vi se
igjen i 2016. Stig kommer til å være å
se på festivalen også neste år, men da
sammen med Røde Kors.

Trond Rogne (privatfoto, FB)

Steinar Dahlen ble med i februar før
første året for å hjelpe til med regnskapet, og har siden det vært regnskapsansvarlig. De tre første årene var han
også salgsansvarlig, i tillegg til at han
i år steppet inn som frivilligsjef. ”Det
som trigger er å få til et arrangement
sammen med andre. Vi får se hva som
skjer videre, spennende prosjekt er det i
hvertfall”, avslutter Steinar.
Alle er de fornøyde med Trollrock
2014. Årets festival gikk bedre enn tidligere år, med flere besøkende og bedre
billettsalg. Trollrock består av en fast
stab på 10 personer, dette inkluderer
gruppeledere for de frivillige. Festivalen
hadde ikke blitt noe av uten de ca. 200
frivillige er de alle enige om. De frivillige jobber minst to kvelder og får
festivalpass, og mat når de er på jobb.
Mange kommer igjen år etter år, noe
som forteller at det er attraktivt å jobbe
som frivillig på Trollrock. Atle og Trond
forteller at det ikke er vanskelig å få tak
i frivillige, men det er stadig behov for
flere. Så følg med i media når neste års
festival nærmer seg, du kan blant annet
jobbe som artistvert, ordensvakt, salg
og renhold.
Trond Rogne forteller at det ble
publikumsrekord i år med nesten 12000
besøkende totalt over tre dager. Han er
veldig fornøyd med alle frivillige som
gjør dette mulig og føler at mange stiller opp mye for festivalen, og det er
rørende. Neste år er ett band klart allerede og Trond forhandler nå med enda

Atle Dahlen (foto Rune Larheim)
to til. ”Viktig og ha headlinere på plass
for å dra i gang året. Økonomisk går
trollrock rundt, men vi skulle ønske
det var noe mer igjen slik at festivalen
kan bli mer profesjonell. Vi har mye bra,
men kan bli bedre. Trollrock som organisasjon har ikke mye å gå på og utviklingen videre trenger mer ressurser for å
lykkes”, avslutter Trond.
Artister, frivillige og publikum
ønskes velkomen til Trollrock 2015 som
arrangeres 23. til 25. juli, sett av helgen
allerede nå.
Tekst og foto: Rune Larheim
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Treningssenter i Bagn!

15. september opna Bagn IL
opp treningssenter i dei gamle,
erverdige lokala til Raventola Kafeteria.

Treningssenteret er eit viktig tiltak i
auka bulyst i Bagn, og ønske er å få til
eit lågterskel tilbod til alle som vil trene. Treningssenteret vil ha ope for alle
medlemmer frå klokka 06.00 til 23.00
alle kvardagar og frå 08.00-20.00 i helga
og på helligdagar. Senteret er ubemanna, men det vil vera hyppige kontrollar
og tilsyn.
Treningssenteret inneheld eit kondisjonsrom i fyrste etasje med to tredemøller, spinningsyklar, ergo syklar,
elipsemaskin, romaskin og to slynger. I
tillegg har me plassert to styrkemaskiner for bein her oppe, samt at me skal
etablere ein liten kaffekrok.
I kjellaren har me styrkerommet
vårt, der me finn frivekstutstyr, manualar frå 1 til 34 kilo, og ein del styrkeapparater med vektmagasin. Dette er
nedtrekk, cable cross, romaskin, brystpress og skulderpress. I tillegg finn du
utstyr til knebøy, mage, power tower
og benkpress. I kjellaren er det også to
garderober samt toalett. Det vil også på
sikt komme ein dusj, og om det blir nok
medlemmer vil det komme fleire dusjar
og meir utstyr.
For å bli medlem må du fylle ut
to skjema som ligg i postkassa på
Raventola eller på Bagn.no, eller du kan
ta kontakt med Espen på 96234211 for å
avtale medlemsskap. Du må vera medlem i Bagn IL og fram til jul kostar det
kroner 800 inkludert innmeldingsavgift
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(normalt 200,-). Kontonummer: 1604
08 89489 Du vil då få ei brikke som
gjer deg tilgang til senteret. Neste år er

målet å kunne tilby trening frå 250 per
månad!

Kongsvegtrippelen

I samarbeid med Begna IL har
Bagn IL arrangert mosjonsløp
på ski, sykkel og beina i løpet
av 2014.
Kongsvegtrippelen ble fullført med
Bjødalskampen opp under strålende
forhold nå i september. 22 personer
gjennomførte samtlige tre arrangementer, og fikk en påskjønnelse for det.
Vinnerne av konkurranseklassene ble
søskenparet Arne og Martine Post.
Idrettslagene er godt fornøyde med
jevn deltakerøkning hvert år, men det
er fortsatt god plass til flere. I mosjonsklassene deltar en uten tidtaking, og
kan gjennomføre i eget søndagsturtempo.
Øverst: Eplet faller ikke langt fra
stammen. Søskenparet Martine og
Arne Post vant Kongsvegtrippelen
2014, og mor Mette vant dagens løp i
sin klasse.
I midten:Flott dag i solskinnet på
Bjødalskampen.

Sett av datoene
for neste år allerede nå:
Kongsvegløpet (fra Hellebekken til
Åsemyra på ski): 7. mars 2015
Kongsvegrittet (utgangspunkt
Hellebekken): 8. august 2015
Bjødalskampen opp (utgangspunkt
Ellingsæter): 12. september 2015

Lars Bertelrud fullførte løpet med stil.
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Suksess med brukt- og loppemarked

Bruktmarkedet som åpnet på Valdrestunet har blitt
veldig godt mottatt. Alt arbeid gjøres på dugnad
og inntektene går til et godt formål til det beste for
hele kommunen, - idrettshall.
Dugnadsgjengen har en stor jobb
med å teste, rengjøre og ikke minst
prise de mange tusen varene som er
kommet inn, men dette tar de på strak
arm. «Loppegeneral» Torhild Skjerve
er svært godt fornøyd med 60.000 til
idrettshall på de tre første helgene det
er åpent. Viljen til å støtte er god, ikke
sjelden betaler kunden litt ekstra «siden
det går til et så godt formål». I tillegg er
det flere som benytter anledningen til å
sikre seg andeler i hallen.
Loppemarked er både sosialt og
moro, så har du lyst til å være med så
ta kontakt med Torhild på tlf 91830496
eller kom innom. Det er åpent fredager
og lørdager utover høsten. Velkommen
til hyggelig handel!
PS: Vi tar imot rene og hele ting for
salg i åpningstiden og ellers.
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Stort bilde øverst: fv Torhild Skjerve, Ragnhild Dokken
og Bjørg Eva Storrø tar jobben med prising på strak arm.
Bildet nederst: Torhild Kollsgård er godt fornøyd med
salget så langt.

Jeg besøkte brukt- og loppemarkedet til Bagn IL i 2. etasje på Valdrestunet
Kjøpesenter, lørdag 20. september. I de
gamle lokalene til Expert Bagn var det
kommet mange flotte brukte og gamle
gjenstander. Alt fra klær til elektriske
artikler og pyntegjenstander var å finne
her.
Bak disken sto det ei blid dame
som har bodd i Bagn i ett år. Shayda
Kamangar kommer fra Iran og har
valgt å jobbe som frivillig her for å blant
annet å trene på å snakke norsk. Hun
har utdanning fra hjemlandet og har
jobbet med radio og tv i Irak. I tillegg til
å lære bedre norsk er Shayda interessert
i å jobbe med radio og tv i Norge.
Det er også godt utvalg av møbler.

Morten Storbråten, Liv Astrid Bøen
og Torhild Kollsgård var også på jobb
denne dagen. De har mange gjenstander å ta hånd om, og de prøver å gjøre
utstillingen i lokalene så bra som mulig.
Alle stiller de opp som frivillige for Bagn
IL, overskuddet går til innsamlingen til
idrettshall på Fossvang.
Av Rune Larheim

Shayda Kamangar og Morten Storbråten bak disken i bruktsalget.

Ny driver på
Ellingsæter
Kåre Langtangen fra Kongsberg har tatt
over Ellingsæter i år, og er godt i gang med
driften. Han viderefører profilen som Jan og
Sigrid har holdt i en årrekke, men vil utvide
butikken litt på sikt.
Kåre har med seg Solveig Berg, kjent fra
Kjerringbakst, på laget. Han har dessuten
hatt mye hjelp av døtrene og kona i sommer. Han trives godt så langt, og håper på
storinnrykk i høstferien.

Kåre Langtangen og kona.
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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

olearne@solheim-trevare.no

Ole Arne 91 33 88 85

www.solheim-trevare.no

Besøksadresse: Tellatn 30 Sliperiet, 2930 BAGN
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Uhøytidelig grendeoppgjør på fotballbanen
Når Bagn IL inviterer til den tradisjonelle grendacupen, kommer utflyttede Sør-Aurdøler hjem igjen for å møte
gamle kjente til uhøytidelig fotballdyst
og fest på kvelden.

Øystre Bagn trakk det lengste strået både i dame- og herreklassen i år.

Leirskogen stiller alltid opp.

Vestre Bagn.

Nytt av året - mget habile fotballsparkere fra Tonsåsen.

Gemyttlig tone i dameklassene.

Helga 6. september gikk altså et
av Bagn ILs viktigste arrangementer av stabelen på Fossvang Stadion.
Fotballkamper på 5 baner med spillere
i alle aldre. Det stilte lag fra Østre Bagn,
Vestre Bagn, Reinli, Hølera, Leirskogen,
Begnadalen og nytt av året, fra mottaket på Tonsåsen. Spillere i alderen
0-7 år spilte på ”løkka”, og på (den
usedvanlig flotte) gressbanen fordelte
spillerne seg i klassene 8-12 år mix,
13-18 år mix, 19-34 år kvinner og menn
og 34 +, bare menn i år. I all hovedsak foregikk kampene i en gemyttlig
og vennskapelig tone, men i enkelte
kamper i klassen for yngre menn 19-33
holdt det hardt i blant. Fotballaget fra
Tonsåsen var et nytt bekjentskap, og her
var mange svært habile fotballsparkere.
Kampene i klassen 34+ var underholdende. Disse karene blåser støv av
fotballskoa en gang i året i anledning
cupen, og kaster seg inn i taklinger som
om de er 20 år igjen. Vilje og innsats
på topp! Trolig ble det en rolig søndag
for noen av disse. I dameklassen var
det masse humør og ”tap og vinn med
samme sinn” -holdning.
I herreklassen trakk Østre Bagn
det lengste strået i år, mens i old boysklassen ble Vestre Bagn en klar vinner.
Dameklassen ble vunnet av et særdeles ungt Østre Bagn-lag i år. Totalt ble
60 fotballkamper avviklet denne flotte
dagen.
Like viktig som fotballoppgjørene,
er den sosiale møteplassen grendacupen utgjør. Folk i alle generasjoner, fra
alle bygder, utflyttede og hjemmehørende bygdefolk møtes og slår av en
prat, kjøper kaffe og svele i kiosken eller
enkel middag fra grillen. Noen prøver
den mobile hoppbakken som for anledningen sto på Fossvang. Og i bakgrunnen spiller Stubbatn, Arne og Arild
Nygård, fengende musikk.
På kvelden arrangerte støttegruppa
fest på Fossvang. Vi får tro at det var
saft nok i fotballbeina til en svingom til
Mø tres dansemusikk.
Grendacup 2015 er lørdag 30.
august.
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Begnadalen kirke er 50 år
Begnadalen kirke 50 år ble
feiret med jubileumsgudstjeneste søndag 14. september
2014. Jubileet startet egentlig
opp sist torsdag med en flott
gratiskonsert om kvelden i
den flotte konsertkirken vår i
Begnadalen.

Kirken vakkert pyntet med
blomster og blomsteroppsatser.

Jubileet fotsatte søndag som ble en
flott dag med nydelig høstvær. Dette
ble en fin ramme rundt det som skulle
skje i kirken og i samfunnsalen etter
gudstjenesten.
Kirken var flott pyntet med vakre
blomster (blomsteroppsatser) laget av
Trine Adde Hansebakken.
Jubileumsgudstjenesten startet opp
med prosesjon inn i kirken med barnekoret og sokneprest Signe Elisabeth
Kvåle, sokneprest Mari Mikkelsen
Western, tidl. kapellan Sigmund
Nakkim og tidl. sokneprest Helge
Hartberg.
Andre medvirkene under gudstjenesten var, klokker Liv Barbro Veimodet,
kirketjener Geir Inngar Bølviken, kantor Anders Løberg, solist Ole Kristian
Nyhagen og korleder Elisabeth Sukke
Sætrang.
Kirken var nærmest fullsatt av begnadøler og gjester og det ble en verdig og flott gudstjenste, med kirkelige
handlinger, sang av barnekoret og av
menigheten.
Tidligere
sokneprest
Helge
Hartberg (nå pensjonist ) holdt dagens
preken hvor han innledningsvis fortalte
sitt forhold til Begnadalen vakre kirke
og berømmet kirkens betydning for
begnadalen og sin menighet.
Etter gudstjenesten ble det anledning for de som ønsket det, å ta en tur
ned til det nyopp pussede kapellet for
å se hvor flott det hadde blitt med nytt
tak og nymalte vegger.
Det var lagt opp til et omfattende
program i samfunnsalen hvor det ble
servert snitter, kaffe og kaker (to flotte
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Leder for meninghetsrådet i jubileumsåret
Lene Strømmen ønsker oss velkommen til
kirken.

bløtkaker med bilde av kirken på den
ene)
Det ble fremført sang av skolebarna
og barnehagebarna.
Signe Elisabeth Kvåle leste opp
PROLOG som ble skrevet til vigslingen
av kirken i 1964 og som var skrevet av
Helga Bakke.
Tidligere er det utgitt et hefte
”Kirkene i Begnadalen” som er en historie om dalens gamle og nye Gudshus
gjennom 125 år.
1859-1934
1934-1984
Anette
Hougsrud
har
for
Begnadalen Menighetsråd utarbeidet
et tilleggshefte med historien fra 19842014. Heftet inneholder opplysninger
om bl.annet: kirkelige handlinger, trosopplæring for barn og unge, kirkevergene, vigsling av kantor, kirkebygget,
kapellet, kirkegården og generelle opplysninger om presteboligen, markering
av tusenårskifte, kirkepass, konserter,
vakthold, brannøvelser og til slutt en

opplisting av kirkens tjenere gjennom
årene.
Heftet med tillegg kan fås ved henvendelse til meninghetsrådet.
Tidl. kapellan Sigmund Nakkim
hodt en flott hilsningstale hvor han
mimrett tilbake til sin tjenestetid ved
Begnadalen kirke og takket for innvitasjonen til dagens jubileumsgudstjeneste.
Til sluttet takket leder for meninghetsrådet Lene Strømmen jubileumskomiteen og de som hadde bidratt med
frivillig arbeid for at jubileumsdagen ble
så vellykket, med 1 kg honning fra Odd
Kolsrud.
En spesiell takk til slutt, fikk Erland
Strømmen fra Signe Elisabeth Kvåle
på vegne av meninghetsrådet for dugnadsarbeidet med å få i stand Kapellet
til jubileumsferingen. Erland fikk også 1
kg honning og en god klem (eller to) fra
Signe.
Av Reidar Schlytter

Jubileumsdag for Begnadalen IL
Så kom den store dagen for
Idrettslaget, som hadde lagt
til rette for en flott jubileumsmarkering lørdag 30. august
2014.
Dagen startet kl 10.30 med åpning
av leder for Idrettslaget Cathrine Hagen
som øsnket alle velkommen. Først på
programmet var samling ved gressbanen hvor Friskis&Svetis fikk opp tempen på deltakerne som etterpå skulle
spille kamp. Kampoppsett er tidligere
kunngjort på dotten så vi gjenngir ikke
det på nytt, men det var knøtter fra
Bagn, Begnadalen og Hedalen, samt
herre og damelag. Resultater fra kampene vil bli kunngjort senere.
I
tillegg
til
fotballaktiviteter
hadde idrettslaget montert opp en
liten mini hoppbakke som var flittig i bruk. (Skibakken ble sponset av
Høkksrudbakken Skiflygerlag)
I pausen mellom kampene ble
gressbanen ryddet og blikket ble rettet opp mot himmelen hvor vi ser et
fly komme. Ut kom 4 falskjermhoppere, et artig innslag. En av hopperne
var en tidligere Begnadalsgutt Tom Erik
Tanum som er aktiv i en falskjermsklubb på Østlandet.
Under arrangementet kunne publikum kjøpe diverse godt i kiosken, grill,
kaffe vaffler m.m. og i tillegg kunne en
få kjøpt t-skjorte med B.I.L. logo og 90
år preget inn på ryggen.
Etter at uteaktivitetene var over flyttet publikum inn i Samfunnsalen og det
ble servert mat, kaffe og kaker.
Dagens konfransier var Elling
Weimodet, som ledet oss trygt igjennom resten av programmet. Han ønsket
også noen gjester velkommen til jubileumsdagen som var:
Thormod Knutsen, tidligere olympisk mester i den norsk paradegrenen
kombinert
Mette Christiansen, visepresident i
Norges Fotballforbund
Kåre Helland, ordfører i Sør-Aurdal
Først på programmet var hilsningstaler og overrekkelse av gaver og blomster til jubilanten fra Bagn il, Begna il,

Ingar Knutsen Bråten ble utnevnt som
æresmedlem i idrettslaget for sin innsats
gjennom 38 år.

Leder for Begnadalen IL Cathrine Hagen
for overrakt blomster fra kommunen ved
ordfører Kåre Helland.

Begnadalsgutta er best.

Ett sammensveiset Sør-Aurdal, damer fra
Bagn, Hedalen og Begnadalen.

Glade fotballspillere
fra Bagn, Begnadalen
og Hedalen.
Hedalen il, Idrettsrådet og til slutt en
hilsen og gratulasjon fra kommunen
ved ordfører Kåre Helland.
Leder for idrettslaget Cathrine
Hagen berømmet alle som var med å
bidra til at Begnadalen Idrettslag fortsatt er oppe og går, og som hun sa er
B.I.L. en sprek 90 åring. Hun trakk spesielt fram en prson som hadde bidratt
mye for idrettslaget gjennom årene. I 38
år har Ingar Knutsen Bråten hvert aktiv
i idrettslaget både som tillitsvalgt og
ikke minst alt mulig man når det gjelder
dugnader, reprasjoner av utstyr m.m.
Cathrine ba Ingar komme fram

for å motta pris som Æresmedlem i
Begnadalen Idrettslag. Ingar fikk overbrakt blomster og vase samt diplom
som æresmedlem.
Så var det tid for intervju av gamle
helter, Elling hadde samlet et knippe
rundt et bord med følgende deltakere,
Thormod Knutsen, Ola Andreassen,
Svein Nybakke og Reidar Schlytter som
fortalte fra gode gamle tider.
Til slutt orienterte Ole Torgeir
Dokkebakke fra Hougsrudbakken
Skiflygerlag som ble opprettet for noen
år siden og har i da ca 70 medlemmer.
Av Reidar Schlytter
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Vær med og bidra til
områdets flotteste skiløyper!
Nyetablerte ”Makalaus
Løypelag” er kommet i stand
gjennom et samarbeid mellom Liaåsen Hyttevel og
Stavadalen Hyttevel.
Målsettingen er å levere høystandard langrennsløyper i det flotte turområdet vi tilhører, og dette skal vi bl.a.
oppnå ved at de ulike hytteområdene
samarbeider om løypekjøringen gjennom Makalaus Løypelag.
Området vi opererer i inkluderer
Liaåsen, Stavadalen, Makalaus, Nyset
og Nystølen. Dette er et fantastisk
tur- og skiterreng med flotte småkuperte løyper gjennom småskog og idylliske myrer og vann, samt høyfjellet
Makalaus på de vindstille dagene.
Hva skal brukerne oppleve?
Vi skal levere førsteklasses skiløyper kjørt med proff løypemaskin, som
gir godt feste for stavene, god og hard
såle tidlig i sesongen, samt brede fine
traseer som er lette både å ploge og gå
fiskeben i. Brede traseèr tar også lengre
tid å blåse igjen så skiløypene varer lengre. Sannsynligvis blir det også løyper
med plass til skøytetrase. Løypene vil
bli kjørt hver helg i tillegg til ekstra kjøringer jul, vinterferie og påsken.
Hva er planen?
I første omgang planlegger vi i
hovedsak å kjøre dagens løypenett på
Liaåsen og Makalaus, samt tilførselsløypa opp fra Stavadalen Skisenter til
Søndre Fjellstølen. Noen justeringer vil
det måtte bli, bl.a for å få til en effektiv kjøring med maskinen. På litt lengre sikt ønsker vi i tillegg å få på plass
en tilførselsløype fra Eidvassstølen til
Nordre Fjellstølen, slik at det blir mulig
med en flott rundløype over til Nordreog Søndre Fjellstølen.
Rydding av traseèr
Det er mange ivrige og arbeidsomme hytteeiere i området vårt, og de
legger ned til sammen mange hundre
dugnadstimer hvert år for å forbedre
skitraséene. Dette arbeidet fortsetter
for fullt de neste årene for å sikre at den
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Kartet er over Liaåsen og Makalaus.
nye maskinen kommer frem. Men vi er
avhengig av at hytteeiere i alle områder
av løypenettet bidrar til å sikre fremkommelighet for løypemaskinen. Vi er
også helt avhengig av et godt samarbeid fra velvillige grunneiere i området.
Løypepreparering
Makalaus Løypelag har ikke ennå
besluttet hvilken maskin og løsning vi
går for. Men vi har fått fantastisk god
starthjelp med de 300.000 kronene som
vi mottok fra Sparebankstiftelsen DnB
i fjor høst. Nå trenger vi din hjelp for
å få resten på plass. Vi ber derfor alle
hytteeiere og brukerne av skiløypene
om å bidra gjennom å tegne en andel
(eller flere) i den nye løypemaskinen.
Hver andel koster kr. 4.000, og dette
er en investering som skal vare i mange, mange år. Alle andelskjøpere vil bli
offentliggjort på nettet.
Bli med og støtt opp du også
Til sammen er vi ca 300 hytteeiere og enda flere brukere i områdene
Stavadalen , Liaåsen, Nyset, Maurset og
Nystølen.
Vi er naturligvis avhengig av at mange blir med på laget. Årlige driftskostnader vil komme i tillegg, men dette ser

vi ikke for oss skal bli vesentlig mer enn
det vi årlig innbetaler i dag til vellet.
Vi håper også at lokalbefolkningen
og næringslivet i området vil bidra med
støtte til dette arbeidet.
Man melder seg inn ved enten å…
•
innbetale kr. 4.000,- pr. andel
til løypelagets konto 1503.48.24018.
Kjøper man èn andel betaler man inn
kr. 4.000, to andeler kr. 8.000 osv. Husk
å oppgi navn, mailadresse og/eller
mobilnummer ved innbetaling.
eller
•
sende en mail til makalaus@
googlegroups.com så får man tilsendt
faktura på mail. Husk å oppgi navn,
mobil og hvor du eventuelt har hytte.
MELD DEG INN I MAKALAUS
LØYPELAG PÅ FACEBOOK!

Eksempel på løypemaskin som løypelaget
håper å få kjøpt inn.

Knøttelaget Bagn Milan er godt fornøyd etter sesongens siste
kamper mot Slidre/Røn. F.f.v: Emilie og Jeanett
B.f.v: Mikkel, Arne, Leon, Martin og Magnus

Bagn J12. B.f.v: Carina, Tuva, Tabarak,
Janne og Alexandra.
F.f.v: Anne, Jeanette, Mia, Lisbeth og Sofie.

BagnIL J14. B.f.v: Tiril, Ingrid, Ingeborg og Mathilde.
F.f.v: Silje, Linn, Leonore, Marie og Victoria.

Fotball er gøy!

Knøttelaget Bagn Barcelona.
F.f.v: Hanna, Erik og Hans Erik.
B.f.v: Torjus, Mikael, Eivind og Tuva.

Knøttelaget Bagn Valencia. B.f.v: Stig
(trener), William, Einar, Hosiee og Silje.
F.f.v: Roli, Eileen, Amalie, Hedda.
Anelia ligger foran.

Bagn minijenter: B.f.v: Tørris, Therese, Hanna Kv, Andrea, Aurora
N, Anna, Aurora K, Helene og Morten.
F.f.v: Hedda, Hanna Kl, Henriette, Emma, Lulya, Tuva, Anine,
Marine, Ronja og Madelen. Ghalia ikke tilstede.
Knøttelaget Bagn Real Madrid.
B.f.v: Aleksander, Sivert, Birk, Kristoffer og Helga.
F.f.v: Nicklas, Brage, Marius, Sondre og Odd Jørgen.
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Bestilling av Bagn-tekstiler
Windbreaker med navn barn: kr. 350,- voksen: kr. 450,Lue: kr 70,- Buff: kr. 30,Vinterdress: Bestillinger tas imot nå og fram t.o.m.
fotballavslutningen torsdag 9. oktober.
Muligheter for prøving uke 41.97665137
Forventet levering uke 49.
Priser vinterdress: barn kr. 1200,- voksen 1800,Pris vest: barn kr. 450,- voksen 550,Alle spørsmål og bestillinger til Anne på e-post
anne_dyve@hotmail.com, mob. 91192108 eller på facebook.

Bagn Budservice

Bagn Budservice
97665137

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

alla-ols@online.no

nybrotenmaskin.com

Makalausbua

Valdres Takst & Eiendom AS

Åpner for ny sesong lørdag 16. august kl 12.00

Valdres Takst & Eiendom AS utfører oppdrag i hovedsak i Oppland og
Buskerud, med hovedfokus på Valdres, Hallingdal og Ringerike.

Åpnet for ny sesong
Åpent hver helg
lørdag kl 12.00–17.00
Søndag kl 12.00–18.00

Vi tilbyr:

• Taksttjenester • Byggeledelse
• Uavhengig kontroll • Bistand til byggesøknader
• Overtagelse • 1-årsbefaringer

Hjemmelaget mat

VelkoMMen!
Tlf. 952 33 428

Åpent hver helg
Lørdag kl 12.00 - 17.00
Søndag kl 12.00 - 18.00

Hjemmelaget mat
Velkommen!
Tlf. 952 33 428
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Kandidater til idrettsprisen 2014

Ny felles hjemmeside for
Valdresbiblioteka

Alle biblioteka i Valdres har utarbeidd en felles hjemmeside
som ble åpnet torsdag 18. september.
Sida er et resultat av et prosjekt støttet av
Nasjonalbiblioteket. I en stadig økende digital hverdag såg
Valdresbiblioteka behov for å utarbeide en enkel og moderne side som viser veg til kvalitetssikrede digitale tjenester.
Ønsket var å lage en ressursside for dem som søker litterær
inspirasjon og atspredelse.
Hjemmesiden gir en helhetlig og samla oversikt over tjenestene i Valdresbiblioteka, som for eksempel søk i basene,
oversikt over arrangementene, jubileer, bokomtaler, nyheter og praktisk informasjon som åpningstider og annet.
Samtidig skal det være lett å navigere til hvert enkelt bibliotek i Valdres.
Du finner sida ved å gå til www.valdresbiblioteka.no

VELKOMMEN TIL BABYSANG !
1. Aurdal Menighetshus,

tirsdager 23. og 30. sept
og 7., 14., 21. og 28. okt.
2. Bruflat Nærmiljøsentral, mandager 13., 20. og
27. okt og 3., 10. og 17.nov.
3. Bagn Frivilligsentral,
onsdager i jan/feb.
Mer info kommer.
Her blir det også musikklek for småbarn imens babyene gjør
seg klar.
BLI MED PÅ ”Ingen på Jorden er Himlen så nær”
- messe med barn i fokus. Søndag 23. november kl.11 i
Bruflat Kirke, Etnedal.
Her blir det brukt mye sanger fra babysangopplegget.
Alle er velkommen!

Fredag 21. november arrangerer Sør-Aurdal kommune og
Hedalen ungdomslag kulturkveld med utdeling av idrettspris og kulturpris.

Kriteriene for tildeling av idrettsprisen er:
Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talentar til å
satse innan idretten.
Prisen kan deles ut til aktive enkeltpersonar, fortrinnsvis
talent, som representerer ein klubb i kommunen, er busett i
kommunen, eller har lagt grunnlaget for sin suksess gjennom
ein oppvekst i kommunen. Alle kan komme med forslag til
kandidatar, både enkeltpersonar og lag/organisasjonar.
Idrettsrådets styre vel ut prisvinnar.
Forslag med begrunnelse sendes på
epost mrshippe3@hotmail.com innen 21. oktober 2014
- eller pr post
Sør-Aurdal Idrettsråd v/Maren Rønnaug Sæteren
Hippe Åsemyrvegen 275 2930 BAGN
Mvh Sør-Aurdal Idrettsråd

Idrettsskole 2014

Bagn Il idrettskole for årgangene 2009, 2008,
2007 og 2006 er på onsdager fra
kl 1745-1900. Første dag er onsdag 8. okt.
For aktivitetsplan og mer informasjon
www.bagn.no/bagn-il/idrettskolen
Mvh Bagn Idrettslag

Bruktmarked/loppemarked

Vi tar imot gjenstander til brukt/loppemarkedet.
Pyntegjenstander, antikk, gamle radioer, bøker,
tregjenstander, Norgesglass, småmøbler osv.
Ring oss på 918 30 496 eller kom innom i åpningstidene
fredag 15-20 og lørdager 10-15 på Valdrestunet.
Inntektene går til idretthall.
På forhånd takk for støtten!

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
SAUS
Sør-Aurdal Folkebibliotek
Frisklivsveileder
Hjemmetjenesten
Fysioterapi
Tannklinikken
Kirkekontoret
Sør-Aurdalsheimen
Lensmannen Bagn

61 34 86 80
61 34 86 12
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

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

61 34 89 50
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Neste utgave av SA posten kommer i desember

Dette skjer i Sør-Aurdal!
05.10. FNs internasjonale dag feires
med middag på Solhaug Søndag 		
13.00-17.30
08.10 Oppstart Bagn ILs idrettskole
09.10 Fotballavslutning Bagn IL Glasshuset
18.00
11.10. Lokalhistorisk kulturkveld		
19.00
Nørre Lokalet, Hedalen
11.10. STAUT - slippfest på Rockefeller
20.00
Rockefeller Music Hall, Torggata 16, Oslo
17.10. FredagsQuiz i Bagn
02.11 . Konsert med PUST og Bagn og
Begnadalen musikkorps Begndalen kirke
06.11. Foredrag og konsert v/ Villa og Kværne 19.00
Bagn Bygdesamling, Stabelbygningen
14.11. FredagsQuiz i Bagn
15.11. Julemarked Bagn Bedehus 		 10.00-15.00
21.11. Kulturkveld		19.00
Hedalen barne- og ungdomsskole
Arr: Sør-Aurdal kommune/Hedalen Ungdomslag
29.11. Juleskrei/julemarsj		

Sangkveld fra kl 18.00-20.30 1. sep., 6. okt., 3. nov., 1. des.
Seniordans hver torsdag fra kl 18.00-20.30
Datakaffe hver onsdag kl. 11.00-13.00 oppstart 17. sept.
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
Vangstein`s spiller til dans på Fossvang kl. 18.00-20.00
- 19. sep, 17. okt., 14. nov.
Friskis & Svettis Valdres
Mandager
Sør-Aurdal Ungdomsskole 		
18.45
Mandager
Hedalen barne- og ungdomsskole
19.00
Onsdager
Sør-Aurdal Ungdomsskole 		
19.00
Torsdager
Begnadalen skole 		
19.00
Friskis & Svettis er hver uke på de nevnte stedene og tidene.

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