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Vi søker frivillige journalister/
skribenter/fotografer!
Nå søker vi frivillige journalister som kan være med å dekke små og store nyheter om Sør-Aurdal. Du vil få erfaring i å skrive, fotografere og publisere. Du vil
kunne bidra i sosiale medier, bidra til å utvikle nettsidene og gå inn som en del av
teamet som utgir SAposten.
Arbeidet er ulønnet, men er både morsomt og givende. SAposten gis ut på frivillig basis av Bagn idrettslag som et samarbeid mellom nettsidene i kommunen.
Ta kontakt med oss på epost redaksjon@bagn.no for mer informasjon.

Forsidebildet:
Gjeddefiske - Gjennom sommern og høsten fisker disse blide karene gjedde ved Grimsrud
bru. De får god fangst gjennom hele sesongen og det i kilosvis. Til venstre Milos
Andjelkovic og til høyre Nemanja Milovanovic. Foto: Chr. Rustebakke
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Brustad-tvillingene i Kongens klær
Alle jenter i Norge kalles inn
til sesjon, og er de født i 1997
eller seinere, så må de avtjene
verneplikt om forsvaret kaller dem inn. De jentene som
var født før 1997 sto fritt til å
takke nei til forsvaret.
De nysgjerrig Brustad-tvillingene
som er 95-modeller, ville finne ut hva
forsvaret hadde å by på, og sa seg villige til et år i kongens klær.
Helga startet som rekrutt i sjøforsvaret på KNM Harald Hårfagre,
Madla. Deretter ble det 4 måneder
på Sessvollmoen med sanitetsopplæring før hun endte opp på Skjold i
Nord Norge. Her har hun jobbet på
sjukestua siden hun kom. Da er det
4 ukes jobb i strekk, kontinuerlig i
beredskap, og påfølgende 2 uker fri
til å reise hjem. Og det var på en slik
friperiode, som endelig sammenfalt
med tvillingsøster Hannes fridag, at
undertegnede fikk en prat med jentene hjemme i hagen.
Hanne skal bli politikvinne og
ønsket seg derfor inn i militærpolitiet, men der var det fullt. Hun tilbrakte dermed de første månedene
i forsvaret på Terningmoen ved
Elverum. Denne perioden opplevde
hun som tøff på mange måter. Det
var mye nytt og ukjent å forholde seg
til, ekstremt lange dager, lange marsjer og hardt både fysisk og psykisk.
Hjemlengselen var stor, men Hanne
beit tennene sammen og ville fullføre.
Da hun skulle ønske seg videre etter
jul, falt valget til slutt på Garden, og
hun ble overført til Huseby leir på
Røa ved juletider 2014. Her dreier
det meste seg om marsjering, flagget
og sluttet orden. Som gardeaspirant
jobber man fram mot Gardesjefens
evaluering og det såkalte lueløpet.
Lueløpet, etter den 6.uka, er en lang
fysisk og psykisk test. Utfordringene
er bl.a. påført psykisk stress i ulike
former, å være uten mat i 20 timer, å
bære tunge gjenstander gjennom dyp
snø, utmattende marsjer uten søvn
etc. Hanne fortalte om et meget emosjonelt øyeblikk da de endelig fikk
lua i hånda som bevis på at testen var
bestått, og de var godkjente gardister.
Datoen var 14.februar. Helga fortalte

om liknende krav for å få bereten
i sjøforsvaret. Nå var det tid for å
trene stridsteknikk, skyting og andre
krigsforberedende øvelser i tillegg til
at Hanne og de andre var klare til å
vokte slottet, Skaugum, Akershus
festning, Bygdøy eller Huseby leir.
Hanne har hatt vakter på flere av stedene, og forteller at det bare er foran
slottet at paradeuniformen brukes og
at kravene til å stå helt stille er strenge. Det har trolig sammenheng med
at de samtidig er turistattraksjoner.
Hvor mye jenter er det egentlig i
forsvaret da? I Hannes tropp er 8 av
40 soldater jenter. Helgas erfaring var
at på Madla var 24% av soldatene jenter, og det var sjeldent høy andel. Det
resulterte i reine gutte- og jenterom.
På Sessvollmoen var faktisk flertallet
jenter, trolig sammenheng med at det
var sanitetsopplæring, mens på Skjold
var det svært lite jenter.
Begge jentene sier de har lært mye
om seg selv og at de har blitt herdet
ved å stadig måtte tøye egne grenser.
Man er aldri aleine. Til og med ved
dusj og toalettbesøk må man finne
seg i selskap. Spesielt Helga har vært
glad i å kunne ha tid for seg selv, så
det å kunne sove aleine på rommet sitt
er et av høydepunktene ved å komme
hjem på perm. Hanne har siden barndommen i speideren hatt problemer
med å sove sammen med andre som
lager ”sovelyder”, og hun har hatt en
lang tilvenningstid på det. Og det er
alltid travelt i forsvaret. Puss tennene
fort, spis fort, gjør unna toalettbesøk

Helga og Hanne Brustad.
fort…
Når dette leses har begge jentene
akkurat dimmet. De har likt seg i forsvaret, har masse gode minner og setter pris på alt de har lært, men ett år
var nok. Helga gleder seg til å kunne
bestemme mer over livet sitt igjen.
Hun har nettopp reist til Vietnam
som student. Hanne blir å se på Spar
på Bagn ut året. Hun har funnet seg
kjæreste i Garden, og vil etter hvert
flytte nærmere ham, reise litt, ta opp
igjen noen skolefag før hun endelig
kan ta fatt på det som har vært målet
hele tiden, politihøyskolen. Lykke til
Hanne og Helga!
Tekst og foto: Anne Dyve
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Sør-Valdres Rotary Klubb arrangerte
”capital and country” 2015

”Capital and Country” 2015
ble avsluttet den 9. august
2015 med stor suksess! 12 ungdommer i alderen 16-18 år fra
hhv Finland, England, Belgia,
Spania, Portugal, Italia,
Østerrike, Tyrkia, Tsjekkia,
Litauen og Russland var på
besøk i Norge i to uker.
Etter initiativ fra Vivianne Jodalen,
fra Skedsmokorset RK, fikk vi være
med på et spennende samarbeid med
de to andre Rotaryklubbene i Valdres,
Øystre Slidre og Valdres, samt tre
andre
klubber,
Skedsmokorset,
Nittedal og Nesodden. Vivianne har
for øvrig røtter i Sør-Aurdal. Gjennom
et godt samarbeid har vi vært i stand
til å lage et variert og spennende program for deltagerne.
Den første uka oppholdt ungdommene seg i Oslo og omegn, og fikk en
rundreise i hovedstadens attraksjoner.
Den 2. august sto det imidlertid fire
spente rotaryanere som skulle frakte
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ungdommene fra hovedstadens yrende liv til stillhet og vakker norsk natur
på Bagn Vestås, hvor telt og soveposer
ventet. For flere av ungdommene var
dette første møte med norsk friluftsliv og norske temperaturer i fjellet, og
læringskurven var bratt i henhold til å
holde seg varm og tørr.
Leirdeltagerne fikk oppleve flåteferd på Begna og en fottur på Bagn
Vestås med Kvikklunsj i sekken. De
fikk også et lite innblikk i norsk folkemusikk da de var deltagere på et av
klubbens møter. Svein Thorsrud bidro
med sang og spill på bukkehorn.
Videre gikk turen til Beitostølen for
flere opplevelser Valdres.
De utrolig kjekke og hyggelige
ungdommene har gjennom denne
sommerleiren knyttet venneskapsbånd på tvers av landegrenser for
flere år framover, og de har helt klart
vært med på å berike våre liv som
arrangører. Dette var moro!
Foto og tekst:
Bente Bråten Dokken

For flere av ungdommene var dette første
møte med norsk friluftsliv og norske temperaturer i fjellet.

Bagn musikkorps 100 år!
Bagn musikkorps fyller 100 år den 5.desember 2015. Jubileet feires med stor konsert på SAUS lørdag 14.november. Det blir en
variert konsert med både musikalske innslag og diverse muntre
betraktninger fra sidelinja.

Kommunestyret
konstituerte seg
Torsdag 8. oktober møttes medlemmene i det nyvalgte kommunestyret for første gang. Kåre Helland
(Sp) ble gjenvalgt som ordfører. Trine
Adde Hansebakken (Ap) ble valgt
til varaordfører. På dagsordenen sto,
foruten valg av ordfører og varaordfører, blant annet valg av formannskap, valgnemnd og kontrollutvalg.
Valgoppgjøret etter kommunestyreog fylkestingsvalget 13. og 14. september ble også godkjent.
I det nye formannskapet sitter Kåre
Helland (Sp), Trine A. Hansebakken
(Ap), Arne Leite (Sp), Svein Gunnar
Huset (Sp), Marit Hougsrud (Sp),
Olav Kristian Huseby (H) og Emmy
Bakkom (Krf). Alle medlemmer og
varamedlemmer i samtlige utvalg vil
bli publisert på kommunens hjemmeside under menypunktet politikk/
politiske utvalg senere.

Bagn musikkorps anno 1989.
Konserten byr på stemningsfull
korpsmusikk med vakre soloinnslag
fra blant andre Heidi Bråten, som dermed gjør et comeback for anledningen. Det blir også musikk med humor
og jazzpreg, og selvfølgelig en skikkelig god marsj eller to. Altså; noe for
enhver smak.
I tillegg til vår faste samarbeidspartner, Begnadalen musikkorps, har
vi også fått med oss forsterkninger i
form av en håndfull tidligere medlemmer av korpset som fortsatt er
aktive musikanter, i tillegg til nevnte
solist Heidi Bråten.
Jubilanten ble til da musikkforeningen Måltrosten ble stiftet på
Dølven skole den 5.desember 1915,
med Martin Islandsmoen i spissen. I
vedtektene som ble skrevet heter det
blant annet: ”Foreningens formål er at
virke til musikkens fremme og for at
skaffe ungdommen sund og gavnlig
adspredelse da foreningen skal legge
sig efter god og ædel musik”. I 1954,
under Knut Siegesmunds ledelse,
skjedde det en betydelig omorganisering, og korpset tok navnet Bagn
Musikkorps. Korpsets ”hovedsete”
ble da flyttet fra Dølven skole til Bagn.

Korpset hadde på den tiden janitsjarbesetning, men senere, under Rolf
Skyvulstads ledelse, fikk korpset en
ren messingbesetning. Korpset er i
dag fortsatt et såkalt brassband.
Etter storhetstidene fra 1950 -til
og med 80-tallet, med mye ungdommer blant medlemmene, en periode
under Åge Evenstuens ledelse sågar
med eget ungdomskorps, ble det på
begynnelsen av 2000-tallet nødvendig
å inngå samarbeid med nabokorpset
Begnadalen musikkorps for å kunne
fortsette å eksistere som fullt brassband. Korpset spiller i dag fortsatt
”..god og ædel musik”, men gjennomsnittsalderen går dessverre jevnt og
trutt oppover. Korpset håper å kunne
være med og snu denne utviklingen i
framtiden, slik at vi igjen kan ”..skaffe
ungdommen sund og gavnlig adspredelse..”.
En høy gjennomsnittsalder til
tross; korpset er en sprell levende og
sprek hundreåring! Bagn musikkorps,
sammen med Begnadalen musikkorps
og vår dirigent Ole Kristian Nyhagen,
ønsker alle hjertelig velkommen til en
herlig korpskveld på SAUS i november!
Av Bjørg Eva Storrø

Bagnskleivtunnelen

Entreprenørfirmaet
Brødrene
Dokken er i ferd med å grave seg inn
til fast grunn der Bagnskleivtunnelen
skal gå inn i berget ved Klosbøle. Her
er Ola Viken og Nikolai Øyhus i E16prosjektet på befaring sammen med
Kenneth Dokken, Ole Henrik Hansen
og Even Dokken. Entreprenøren har
fjernet matjord, og gjort klart for riggplass for mannskapet som skal drive
ut den 4,3 kilometer lange tunnelen.
Foto: Per Kollstad/
Statens vegvesen
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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 21
Lørdag 9-1
8

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
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Oddgeir Bruaset - folkekjær historieforteller
Tirsdagskvelden den 6. oktober fikk 60 frammøtte oppleve
Bruaset på sitt aller beste, i
biblioteket på Bagn.
Bruaset er utdannet lærer og jobbet
ett par år i Volda før han i 1971 kom til
NRK Møre og Romsdal. Der ble han
værende helt til han i 2014 gikk av
med pensjon. De første årene arbeidet
Bruaset mest i radioen, men i 1982 ble
han tilsatt i en nyopprettet fjernsynsstilling. Siden har han arbeidet med å
lage TV-program, mange med kulturhistorisk tilknytning. Mest kjent har
han blitt for serien Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu som gikk i 12 sesonger, fra 2001 til 2014. Han laget i fjor
dokumentaren «Fjelldronninga», der
han portretterte Dronning Sonja i den
vestlandske og den nordnorske fjellheimen.
Han har skrevet en mengde med
bøker, mange av dem med tilknytning
til hans mest kjente TV-serie. Han har
også mottatt en rekke hederspriser for
sitt virke, den siste var Hedersprisen
under Gullruten 2015. ”Kanskje er
det slik at det er det mest enkle som er
det mest slitesterke. Kanskje er det slik at
en stor del av TV-publikumet ønsker å se
program om vanlige mennesker. Og kan-

skje er det også slik at mange i vår rastløse tid ønsker å leve et enklere liv”, sa
Bruaset.
Denne kvelden på biblioteket
trakk han fram fire av alle de spennende og interessante menneskene
han har møtt gjennom sitt arbeid
som programleder, blant dem Erik
Rostbøll fra Vestre Slidre. Han har til
sammen laget program fra fem steder
i Valdres som ble sendt i serien ”Der
ingen skulle tru at nokon kunne bu”.

Foredraget på biblioteket varte i vel
en time, men publikum kunne gjerne
ha hørt på han hele kvelden, der han
med sin logne stemme og flotte dialekt fortalte om mennesker som aldri
før hadde vært i rampelyset og som
hadde valgt å bosette seg utenfor allfarvei.
Ref.: Åse Østgård Hagen

Statsteatret kommer til Hedalen
31. oktober kommer Cato
sammen med Statsteatret til
Hedalen med forestillingen
1880 Amerika. Etterpå arrangerer Hedalen Ungdomslag
bygdefest med livemusikk.
Statsteatret viser forestillingen
”1880 Amerika”, i følge Statsteatrets
hjemmeside en ”mafiøs lutefisk-historie fra syndenes pøl Chigago”. Dette
er den femte forestillingen i rekken av
prosjektet ”Norge 1066-2016”.
Sted: Nordre Hedalen forsamlingshus (lokalet, Engevegen 10)
Tid: Lørdag 31. oktober
Første forestilling kl. 17:00, tillatt
for alle.

Andre forestilling kl. 20:00, 18 års
aldersgrense.
Øl-/vinsalg fra kl. 19:00.
Etter forestillingene, fra ca. kl.
22:00 blir det bygdefest med livemusikk av Anne Mathea og venner.
Kom som du er, eller still i Mafiabekledning i anledning Statsteatrets
forestilling.

Billettbestilling: Tlf: 454 83 469
eller e-post: anne22@live.no
Pris for forestilling: 325 kr
Pris for forestilling og fest: 370 kr
Pris for kun fest: 150 kr
Hedalen
Ungdomslag
Statsteatret ønsker velkommen!

og
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Potetplukking for Begnadalen Barnehage
Det har blitt en fin tradisjon at barna i barnehagen i
Begnadalen blir invitert til
Hougsrud for å plukke poteter. De har sin egen kjøkkenhage i barnehagen også, men å
få komme på et jorde å plukke
poteter, blir noe helt annet.
Vi verdsetter gamle tradisjoner og
ønsker å gi barna mest mulig erfaring
med å oppleve dette selv. Tidligere
var det traktor som harvet opp potetene, men de siste åra har John på
Solbakken kommet med Ardennerene
sine. Det er arbeidshester som nesten
veier et tonn. Det er noen mektige dyr
som er flinke til å lystre eieren sin. De
arbeider godt i sammen og hestene
er presise på hvor de setter hovene
sine. Barna er ikke redd dyra og det
er en flott opplevelse å kunne få oppleve innhøsting slik de gjorde i gamle
dager.
Når potetene kommer til syne, er
det nesten så barna ikke kan holdes
tilbake til John er ferdig. De er så ivrige som om det var gull de fant! Det å
kunne finne så mange forskjellige former og størrelser er og interessant.
Barnehagen får med seg poteter
tilbake til barnehagen der de brukes
til formingsaktivitet som potettrykking og matlaging som blant annet
grønnsakssuppe og potetlompe.

Tekst/foto:
Trine Adde Hansebakken
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Even vant Bjødalskampen Opp
Det var stor kontrast fra
Bjødalskampen Opp i 2014 i
fantastisk vær, til samme løp i

høst i meget surt vær. All
ære til tidtakere Håvard,
Bjørn Erik og Nikolai som
måtte holde ut i flere timer
på toppen i regn og vind.
Ingen av oss andre orket
å være heiagjeng for konkurranseløperne.

Thomas og Oddvin trosser vinden og løper til topps.

30 konkurranseløpere stilte til
start, og vår egen Even Sæteren Hippe
ble suveren vinner på tida 28:39.
Lars Bertelrud gjorde det også svært
sterkt med tida 36.03, hele 14 minutter raskere enn i fjor. Roar Aamodt
sprang på imponerende 34:03. Andre
lokale som stilte i konkurranseklasse
og ga alt, er Stein Bergum, Per-Ivar
Nybakke og May Brekken. 60 andre
deltok i trimklassen og tok seg dermed bedre tid gjennom løypa.
Det ble rekorddeltakelse i 2015,
men det er fortsatt plass i fjellet til
mange flere. Bagn og Begna IL håper
at mange flere lokale trimmere vil
slenge tursekken på ryggen og ta med
hele familien på denne flotte turen
neste høst.

Even suveren vinner.

Ut på tur - aldri sur.
Bjørg Eva og Mikael Andreas.

Sivert, Birk, Henriette, Anna og Mikkel på toppen.

Med konstant regn på kameralinsa, så ble dessverre bildene som de
ble.

Utholdende Bjørn Erik, Nikolai og Håvard på Bjødalskampen.
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Med SAUS til
Besseggen

Etter noen utsettelser pga dårlig vær,
kom 9. og 10. klasse ved SAUS seg omsider
til fjells etter skoletid tirsdag 8. september.
2-3 km før Gjendesheim satte vi
opp leir og hadde en riktig hyggelig kveldsstund rundt leirbålet i fjellet. Grytidlig morgenen etter våknet
vi til hvitrimet bakke og skyfri himmel . Det lå an til en knalldag over
Besseggen! Vi lot teltleiren stå ettersom den skulle huse oss en natt til,
og vi startet vandringen til båten ved
Gjendesheim.
46 elever i ulik fysisk form kan
ikke forventes å gå en dagstur i samla
flokk, så da marsjen startet opp fra
Memurubu, fikk alle gå i eget tempo og bruke den tid de trengte. Og
med strålende sol og mye vakker
utsikt var det flere elever som bevilget seg både mange og lange pauser,
ja endog badepauser! De aller fleste
gikk Besseggen for aller første gang,
og mange var spente på selveste
eggen. Det viste seg at noen syntes
det var ”litt skummelt”, mange syntes det var bratt og slitsomt, men alle
kom seg greit opp uten nevneverdige
problemer. Som forventet ble det stor
spredning i feltet, og noen ble mer
slitne enn andre, men vel tilbake i leieren var alle svært fornøyde med å ha
gjennomført og nådd målet sitt. Om
de hadde brukt 7 eller 10 timer spilte
ingen rolle.
Det ble nok en hyggelig kveld
rundt leirbålet. Noen var utslitte og
fant soveposen tidlig, mens andre var
overraskende utholdende og holdt liv
og røre i leieren så lenge det var tillatt.
Tekst og foto : Anne Dyve
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Erik Bøhn og Kristoffer Hjelleset
nyter lapper til frokost.

”Høvding Hula-Huta” karer
seg opp til toppen der ”Cecilie
UrSkog” venter.

Eivind Heiene og Aleksander J.
Torp holdt liv i leier’n .

Øverst: Ole Kristian Rustebakke tar en pust i bakken
med Knutshøe i bakgrunnen.
Over: Roy Arne Lindelien Kolsrud klatrer lett opp
Besseggen.
Til høyre: Amanj Kamal Qobadi psyker seg opp til
selve eggen.

Bagn IL-tekstiler

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

BIL lue kr 70,BIL buff kr 30,-

BIL vinterdress:
barn kr. 1200,- og voksen 1800,Kjøp/spørsmål til anne_dyve@hotmail.com
eller mobil 911 92 108 - eller på facebook
Sør-Aurdalsposten
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Utbygging av Sør Aurdal idrettshus
på Fossvang vedtatt
Kommunestyret vedtok 18. juni
enstemming bygging av idretts- og
kulturbygg med svømmehall på 10,5
x 25 m, gymsal på 25 x 45 m og skole og kulturskoleavdeling på Bagn.
Kostnadsrammen for anlegget er 120
mill. kr inkl. mva. og tilskudd.

Prosjektet består av:

Skoleavdeling med rom for skole, kulturskole og frivillig kulturliv,
bestående av klasserom, musikkrom,
øvingsrom, grupperom, kontor og
arbeidsrom
Svømmehall med 5 baner, med en
størrelse på 10,5 x 25 m med tilhørende garderober, dusjer m.m.
I underetasjen teknisk rom for
svømmehallen,
samt
skolekjøkken og cafe. Inngangsparti med en
liten foaje i 2. etasje med inngang fra
Dalagata og i 1. etasje med inngang
fra Fossvang-sida, med garderobe og
toaletter for samfunnshusfunksjonen.
Gymsal på 25m x 45m aktivitets-

flate som kan deles i tre mindre haller,
og med noen faste tribuner og teleskoptribuner
2 sett garderober for gymsalen og
for uteaktiviteter. lokale for driftsper-

sonale, klubbaktiviteter, møterom,
vaktmester o.l. Tekniske rom og lager
Bildet viser en tidlig skisse av
hvordan bygningen er tenkt plassert i
terrenget

Har fått inn en halv million på ett år!
Bruktbutikken på Valdrestunet har fått inn over 500.000 etter et års drift.
Det som startet som et loppemarked har etter hvert blitt en bruktbutikk som er åpent fredager og lørdager. All jobb som gjøres er ulønnet og
varene kommer fra fastboende, hytteeiere og andre som ønsker å støtte en
god sak. Vi er glade for å få inn varer
som kan selges videre til en rimelig
pris. Det er viktig at du tenker «er
dette noe andre kan ha nytte av?» før
du kaster ting. Kanskje noen har sett
etter akkurat den tingen som du har
hatt stående ubrukt i åresvis? Husk
at gjenbruk er både populært og miljøvennlig. Vi tar imot alt mulig. verktøy, leker, servise, småmøbler, radioer,
pyntegjenstander, pent brukte klær,
lamper, kjøkkenartikler, bilder osv.
Spesielt populært er møbler, inventar
og pyntegjenstander fra 50-60 og 70
tallet. Det er mye som skal leveres så
har vi også hentet varer som ikke er
for langt fra Bagn.
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De frivillige i butikken
har som mål om å gjøre
butikken så innbydende
og tiltalende som mulig.
Tilbakemeldingene fra kundene tyder på at de lykkes.
Her plasseres sofaer og bord
slik at du nesten føler at du
er kommet hjem til noen.
Karafler, vaser og andre pyntegjenstander er plassert på
bord og kommoder. Ting
vaskes før det settes fram.
Mange av tingene som kommer inn har aldri vært brukt
og fremstår som ubrukte, mens andre
nok har sett sine bedre dager. I vår
ble det som et sosialt tiltak, arrangert
tradisjonell bingo i lokalene til bruktbutikken. Mange ønsker at vi skal ha
bingo også i høst, men da er vi avhengige av å få med flere til å arrangere.
Kanskje du har lyst til å være med? Ta

kontakt med oss i butikken så finner
vi arbeidsoppgaver som passer for
deg!
Overskuddet fra bruktbutikken
går inn på innsamlingskontoen til
Bagn IL. Ved månedsskiftet stod det
935.000 på konto øremerket utbyggingen på Fossvang.

Grendacupen 2015
Lørdag 29. august arrangerte Bagn IL årets Grendacup.
Lag fra Begnadalen, Hølera, Bagn,
Leirskogen og Reinli kjempet om
heder og ære. I tillegg stilte det nye
mottaket på Tonsåsen lag i klassen
12-16 år, hvor de vant alle sine kamper. Fair Play preget alle kampene og
Røde Kors hadde lite å gjøre denne
dagen. Enkelte la nok mer i det, med
et glimt i øye, da de forskjellige bygdene møttes.
Som vanlig var det satt opp vandrepokaler i dame- og herreklassene. Østre Bagn vant både herre- og
dameklassen i 2014, men i år måtte de
levere pokalene videre til nye vinnere.
Vestre Bagn var sterkest i dameklassen og Hølera trakk til slutt det lengste strået i herreklassen, på målforskjell, etter at tre lag sto helt likt både
på antall poeng og innbyrdes oppgjør.
Vinnerne av vandrepokalen i herreklassen, Hølera

Vinnerne av vandrepokalen i dameklassen, Vestre Bagn.

Sør-Aurdalsposten

13

Bagn Idrettslag sin idrettsskole er godt i gang

Hver onsdag fra kl 17.45-19.00 er det forskjellige aktiviteter. I løpet av høsten/vinteren/våren vil barna stifte bekjentskap med i blant annet ballspill, turn, svømming, dans, ishockey/skøyter/ski/skileik og hopp, aking og alpint. Tilbudet
er åpent fra siste året i barnehagen og koster kun 100,- kroner. I 2014 var over 70 barn med på idrettskolen og vi håper like
mange blir med i år. Aktivitetsplan legges ut på bagn.no samt sendes ut til foreldrene.
Ønsker du at ditt barn skal være med? Gå inn på www.deltager.no/idrettsskolenbagnil for betaling og påmelding.
Møt opp på onsdager fra kl 17.45 så er det bare å bli med! Vi har plass til flere.
For sesongen 2015 er det blant annet ungdommene Inger Aasheim, Thora Hansebakken, Sigrid Marie Listerud, Anne
Sofie Berg, Olaug Myrvang Bakke og Hege Bjone Fekjær som er aktivitetsledere. May Brekken og Ragnhild Langedrag er
ledere. Hedalen IL har idrettskole i Hedalen, les mer på www.hedalen.no

Bagn Budservice
97665137

nybrotenmaskin.com

Makalausbua

har i høst åpent hver søndag
fra klokken 12.00 til 18.00.
Velkommen til et godt måltid!

Bagn Budservice
97665137

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

alla-ols@online.no
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www.stavadalen.no - Tlf. 915 62 621 - 908 85 403

Det blir gapahuk
i Haugakollen

Konsert med
Guro Kleven Hagen

Bagn Idrettslag har fått midler av Sparebankstiftelsen DNB
og skal bygge gapahuk i tilknytning til nærmiljøanlegget i
Haugakollen.

Valdresmusea inviterer til eksklusiv konsert med fiolinist Guro
Kleven Hagen og pianist Marianna
Shirinyan i Stabelbygningen på Bagn
Bygdesamling, sundag 15. november
kl. 19.00. Sal av kaffi og kake i pausen. Inngang kr. 250,-. Billettar kjøper
du på Valdres Folkemuseum og Bagn
Bygdesamling.
På bildet ser vi gapahuken som er i ferd med å reises. Brødrene Dokken
har stått for grunnarbeidet, Tømmer fra Begna Bruk, Allan Olsen bygger gapahuken. Til våren blir det lagt torvtak levert av Arvid Dokken.
Vi håper at gapahuken vil bli mye brukt. Idrettskolen vil blant annet bruke
Haugakollen i vinter. Selve hoppanlegget har gjennomgått omfattende oppgraderinger de siste to årene. Siste tilskudd er innkjøp av en større traktor til
preparering av bakkene. Vi håper mange tar anlegget i bruk!

Møtelokale i trivelege omgivnader?
Bagn Bygdesamling kan vere staden. Ta kontakt med Gunhild
på 47 62 17 98 eller guvele@hotmail.com

Foredrag:
«Norske låvar»
med Eva Røyrane
Fotograf Oddleiv Apneseth og
journalist Eva Røyrane har reist gjennom alle dei norske fylka for å dokumentera det mangfaldige låvelandet.
Med bonden sit uthus som utgangspunkt, fortel dei landbrukshistorie
og kulturhistorie, men også ei historie om Norge i dag. Velkomen til
foredrag på Bagn Bygdesamling, 5.
november kl. 19.00.

Foto: Oddleiv Apneseth
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Dagsenteret på Bagn
Dagsentertilbudet på Bagn er
et fantastisk tilbud til de eldre
i kommunen som trenger å få
komme en dag i uka til et trygt
og tilrettelagt sted der man
kan delta i hverdagslige sysler
eller bare være sammen med
andre.
Dette er spesielt tenkt til hjemmeboende eldre med begynnende
demens eller som en avlastning fra
en utfordrende hverdag for både den
eldre og pårørende i kommunen. Her
tilbys det kaffe og vaffel som velkomst
på morgenkvisten, diverse aktiviteter,
underholdning, evt individuell aktivisering, turfølge, smakfull middag tilberedt av vår kokk Reidar Kleven og
ikke minst det å være sammen.
Det blir gjort en fantastisk jobb fra
de frivillige som gjør dette med stor
glede og entusiasme. Dagsenteret
er et godt samarbeid
mellom
Frivilligsentralen, Bagn Røde kors
Besøkstjeneste, Bagn og Reinli sanitetsforening , Lions klubben Vassfaret
og Sør Aurdal kommune.

En tur ut i det nydelige sommerværet med besøkshunden vår. Kjenne varmen fra sola
og nyte blomstringen og luktene i hagen. Fra v: Ingebjørg Hagen, Bjørg Sand og Kari
Thorsrud.

Tekst og foto Elin Kløvstad

Kokken Reidar Kleven tryller fram de deiligste måltider, her isammen med Bjørg
Sand.
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Middagen er servert av kokken vår Reidar Kleven. Her sitter vi og praten går lett,
maten nytes sammen istedenfor eksempelvis å sitte alene hjemme å spise. Maten smaker mye bedre i godt lag :) Idag er det fårikål som står på menyen.

Stor aktivitet på Ølnesseter
11 nye hytter er påbegynt bare i år.
Stadig flere finner veien til Ølnesseter.

Hyttegrenda på Veståsen trekker
flere og flere til fjells. Byggeaktiviteten
er stor, og i løpet av vinteren vil man
passere 50 hytter i grenda som totalt
er regulert for 76.
Andreas Råheim i Ølnesster
Hyttegrend er godt fornøyd med
utviklingen.
-Kjennskapen til Ølnesseter blir
stadig bedre, det merker vi godt. Og
vi føler at vi har et produkt som kan
konkurrere i ypperste klasse.
-Hvorfor velger folk å slå seg til
akkurat hos dere?
-Det er det nok flere grunner til.
Men nærheten til Oslo, den storslagne
utsikten og det snille terrenget er nok
viktige faktorer. Dessuten er det et
veldig godt miljø blant hytteeierne,
og jeg vet at mange av dem snakker varmt om området til venner og
bekjente. Bedre markedsføring enn
det kan vi ikke få. Det er vi veldig
takknemlige for.
Fokus på skiløyper
Hytteeierne har en aktiv velforening som de to siste somrene blant
annet har skiltet turstier fra Ølnesseter
til Bjødalskampen, samt bygget klopper. Alt forankret med Bagn og Reinli
privatsameige, kommunen og fylket.
Nå er det bedre skiløyper som står
høyt på agendaen, og velforeningen
har tatt kontakt med hytteeierne både
på Blomstølen, Ellingseter og Valhall
for å jobbe fram en plan for hele den-

ne delen av Veståsen. Dialogen med
grunneierne er også svært positiv.
I første rekke handler det om å lage
en bedre og bredere preparert løype
fra Høgemyr til Ellingseter. På litt lengre sikt er målet å få til en skikkelig
god tidligløype som går fra Høgemyr,
via Ellingseter, rundt Ølnesseterfjellet
og ned til Høgemyr igjen. Innenfor
denne ringen skal det være gode tilbringerløyper fra alle hytteområder.
Målet er at dette skal bli et godt
tilbud til hyttefolket, og ikke minst til
lokalbefolkningen.
-Etter hvert som vintrene i lavlandet blir kortere og kortere, så er gode
og stabile skiløyper noe av det aller
beste ved å ha hytte på fjellet. Og vi
tror en mer helhetlig plan kan gjøre
det lettere å finansiere både grunnarbeidet og vinterprepareringen, sier
Per Tandberg, hytteeier på Ølnesseter
og medlem i velforeningens løypekomite.
Han håper også at Sør Aurdal
kommune ser at dette er et positivt
initiativ som kan komme hele bygda
til nytte.

-Og kanskje kan noen av de pengene vi betaler i eiendomsskatt gå tilbake til skiløyper, sier Tandberg.
Hyttegrenda utvikles
Men det er ikke bare skiløyper som
må oppgraderes. Stadig flere hytter
stiller også større krav til annen infrastruktur, som f.eks. vann og avløp. Nå
i høst graves det blant annet 350 meter
med infiltrasjonsgrøfter. Når arbeidet
er helt ferdig en gang utpå sommeren,
så vil hyttegrenda ha et topp moderne
avløpssystem som er 100 prosent biologisk uten en dråpe med kjemikalier.
-Dette er fase 2 i av avløpssystemet
vårt, og det har vært klart en stund
at vi skulle oppgradere. Nå er tiden
inne for å utføre dette arbeidet, sier
Andreas Råheim.
Vil du vite mer om Ølnesseter?
Sjekk ut www.olnesseter.no eller
søk opp Ølnesseter Hyttegrend på
Facebook.
Av Per Tandberg
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Blomsterhelsing
Soknerådet vil gjerne minne om
muligheten til å kjøpe blomsterhelsing til etterlatte ved minnesamvær.
Blomsterhelsing er et dobbelt kort
med bilde av Bagn kyrkje, to bibelvers og god plass til å skrive personlig hilsen. Kortet kan kjøpes på
Coop, G-sport, Byggi og Brustad og
koster kr. 30,-. Inntekten av salget av
disse kortene går til Bagn Kyrkje/
kirkegården, og soknerådet forvalter
overskuddet. I 2014 ble overskuddet
brukt til innkjøp av nye salmebøker til
kirka.

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
Arne Grøv er kasserer for kirkas blomsterhelsing.

• Levering og montering avEskil
vinduer
ogByggi
ytterdører
fra blomsterhelsing for kr. 30,T. Lid hos
selger deg gjerne
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

Vi har åpnet ny avdeling
på Sliperiet i Bagn med
•Trapper
flunkende ny maleavdeling og nytt glassverksted.

• Låser
• Alt i glassarbeid, herunder utskifting av punkterte vindusruter
Støtt opp om lokale arbeidsplasser
ta kontakt
med oss så kommer vi
hjemmeog
hos
deg

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

• Levering og montering av vinduer og ytterdører fra
Kontor 61 34 70 03

Tone 99 03 75 40

Ole Arne 91 33 88 85

og våre egenproduserte dører og vinduer

Vi leverer til både huswww.solheim-trevare.no
og hytte
olearne@solheim-trevare.no

• Platemøbler som
kontorpulter,
leksepulter,
med mer
Besøksadresse:
Tellatn
30 Sliperiet,garderobeskap
2930 BAGN
i laminert eller finert
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• Kjøkkeninnredninger i heltre eller finerte plater
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Innsamling av brukte mobiler
Bagn idrettslag vil i samarbeid med Telenor og
Norges idrettsforbund samle inn brukte mobiltelefoner i Norges største
miljødugnad. Inntektene går til aktivitet blant
barn og ungdom i nærmiljøet. Desto flere
mobiler, desto mer inntekt
Rydd i skuffer og skap og finn frem gamle mobiltelefoner. Mobiltelefonene kan leveres i gjenbruksbutikken på
Valdrestunet og i kiosken på Fossvang. Vi har egne vesker
som benyttes til formålet .

Bruktmarked

Takk for din støtte!

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 utvikling av Fossvangområdet.
På forhånd takk for støtten!

Temakveld:

Husdyrhald - slik det eingong var

15. oktober kl 19 på Soltun
Jon Amrud fortel om sitt virke som dyrlege i Sør-Aurdal.
Dei frammøtte oppfordras til å delta med
mimring om emnet.
Litt anna underhaldning og enkel bevertning.
Vel møtt!
Arr: Sør-Aurdal historielag

Nasjonalt legevaktnummer 116 117
Alle kommuner i Norge har en legevaktordning
for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.
Når du ringer 116 117
kommer du i kontakt med legevaktsentralen i
området der du oppholder deg.
Er det akutt og står om liv, ring 113.

Bagn il selger sin trofaste
Massey Fergusson 165 1974 modell hbo 30.000.
6997 timer og gode dekk (75%) .
Traktoren har de siste årene blitt brukt til å
ordne skøyteflata på Fossvang.
Ta kontakt med Håvard på tlf 913 34 982
for mer informasjon og kjøp!

Bli medlem av

Bagn Treningssenter, Raventola
KULTURKVELD

Utdeling av kulturpris og idrettspris
Tid: Fredag 20.november kl. 19.00
Sted: Sør-Aurdal ungdomsskole
Rikholdig underholdning av lokale krefter
Velkommen!
Arr: Sør-Aurdal kommune i samarbeid med
Sør-Aurdal Røde Kors Besøkstjeneste

Åpent 06-23 kvar dag!
Innmelding/priser:
www.deltager.no/InnmeldingBagntreningssenter
eller på bagn.no
Spørsmål:
ring 962 34 211 - e-post til treningssenter@bagn.no
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Neste utgave av SA-posten kommer i desember

Dette skjer i Sør-Aurdal!
18.10 TV-aksjonen - Regnskogfondet
04.11. «Den kulturelle spaserstokken»:
Leif Inge Thormodsæter: «Viser av eldre årgang»,
konsert for eldre. Hedalen bo- og servicesenter
kl 10.30
04.11. «Den kulturelle spaserstokken»:
Leif Inge Thormodsæter: «Viser av eldre årgang»,
konsert for eldre. Sør-Aurdalsheimen kl 12.15
05.11 Kommunestyremøte
05.11 Foredrag om Norske låvar
– Bagn bygdesamling kl 19.00
14.11 Jubileumskonsert
– Bagn musikkorps 100 år SAUS
15.11 Konsert med Guro Kleven Hagen
- Bagn bygdesamling
20.11 Utdeling av kulturpris/idrettspris SAUS
28.11 Nissemarsj/juleåpning Valdrestunet

01.12. Biskop Solveig Fiske til Reinli kapell
16.12. «Den kulturelle spaserstokken»:
Bente Hemsing og Stein Villa Julekonsert.
Hedalen bo- og servicesenter kl 14.00
16.12. «Den kulturelle spaserstokken»:
Bente Hemsing og Stein Villa Julekonsert.
Sør-Aurdalsheimen kl 16.30
17.12 Kommunestyremøte
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

Gratis innrykk i kalenderen!
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