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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:
Glade jenter på skisamling på Leirskogen. Det er Nora Kvame Sørbøen, Anine Holde, Emma
og Ronja Nybråten, Anna Lysne Johansen, Andrea Lundene Solbrekken og liggende er Hedda
Kvame Sørbøen.

NØDNUMMER
BRANN: 110 - POLITI: 112 - MEDISINSK NØDHJELP: 113
Politiet der du er: 02800
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Åpen dag i
Stavadalen
Skisenter

Blå himmel, hvite snøtunge trær og ny preppet skibakke. Alt er
klart for DNB sin «åpen
bakke 2016» i Stavadalen
Skisenter.

En av de som var tidlig ute i bakken
var Celine (4,5 år) fra Bagn. Hun
hadde fått med seg både mamma og
pappa i bakken og dette var absolutt
første gang hun sto på slalåmski.
Det gikk kjempefint!
I dag er det nok mange barn og
voksne som vil oppleve gleden ved å stå
på ski eller snowboard for første gang.
Og her i Stavadalen er det ypperlige
forhold, det har Vidar og Mona Stavedal
sørget for.
Torkil (5 år) fra Liagrenda har også
fått med seg Mamma og Pappa i bakken. Torkil har nok stått på ski tidligere,
men nå klarer han seg godt alene i heisen også. Heisvakten er snill og senker
hastigheten på heisen, for det er mye
som skjer på en gang med skitupper,
staver og heis for en liten gutt.
Fra Dokka kom Ida (11 år), hun hadde med seg snowboard som hun skulle
lære å stå på. «Å svinge er det vanskeligste» sier Ida etter at hun har kjørt rett
ned barnebakken. Det ble en liten bråstopp men det tok hun med godt mot
og smilte og lo. Det er nok ikke lenge
før Ida har knekt snowboard-koden
med en slik positiv holdning.

ere men forholdene var like supre som i
barnebakken. Noen syntes nok kanskje
at det var litt bratt, men venninnene
Amalie (9 år) og Tuva (9 år) hadde tilbrakt hele dagen her oppe. De storkoste
seg, noe som var lett å se. De smilte og
lo.
Noe lengre ned i bakken finner jeg
(fra venstre) Sondre, Simen, Kristoffer
og Erik fra Reinli. De var travelt opptatt
med å bygge hopp, men de hadde tid til
å posere for fotografen. Litt tid i hvert
fall. Tydelig at dette var en sammensveiset vennegjeng. Som etter å ha stått

rolig for to bilder, måtte skynde seg av
sted for testing av det nye hoppet. Det
har lett for å gå bra tenker jeg når jeg
studerte hoppet.
Ski og snowboard blir man litt sliten
av, da er Makalausbua god å trekke inn
i. Her serveres det som alltid god mat
og drikke. Og her får man tilbake både
varmen og kreftene som kan brukes på
nye turer i bakken.
Tekst og foto: Tom Runar Svensen

Oppe i storbakken var det også bra
med folk. Her er hastigheten langt høy-

Ida tok utfordringen med snowboard.

Sondre, Simen, Kristoffer og Erik fra Reinli.
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Navlelo ...
Ny revy fra gjengen i Begnadalen amatørteater er i
anmarsj. Revyen har fått
arbeidstittelen NAVLELO –
med undertittelen: «Her finner
du mye»….
Hans Allergoth du er leder av de glade
amatører i Begnadalen, hva mener dere
egentlig med dette?
«Jo, men det er vel sånn med oss
mennesker at man iblant finner mye
rart i navlen – og på teaterscena i
Begnadalen vil du i mars også finne
mye rart; sketsjer, filminnslag, sang
og dans - masse karikaturer og kjentfolk…. Litt sånn som navlelo – ble det
sagt, da vi diskuterte dette. Og da var
arbeidstittelen klar…. Også har vi det
med det at arbeidstittelen ofte blir hengende ved da….»

mye av det gode da?
«Joa, det kan det absolutt – og det er
vi veldig klar over. I år har vi moderert
oss litt på filmsiden – men noen artige
snutter blir det, og da med innslag av
folk vi ikke tror vi hadde fått opp på
scena så det er litt gøy.»

Dere er altså i gang med ny revy – hvor
lenge har dere holdt på?
«Vi begynte i høst , da vi samlet oss
til idedugnad – så har de skriveglade
jobbet videre med ideene. Nå er vi inne
i en periode med prøving/endring og
forkastelse – men tror og håper at vi
ender opp med noe som er både moro,
litt alvorlig og spenstig!»

Hva er det vi skal få se på scena i
Begnadalen – kan du slippe noen hemmeligheter?
«Well, du skal ikke se bort i fra at det
blir besøk av et par politikere – kanskje
blir det besøk fra utlandet, kanskje
kommer kongen eller noen fra familien
hans i hvert fall , og…. jo: det blir en del
sanginnslag – det er nytt for oss i år».

Når og hvor spiller dere?
«Vi liker oss best på hjemmebanen vår: Begnadalen samfunnshus.
Premieren blir lørdag 12. mars kl. 1800
og det settes opp en forestilling til som
vanlig dagen etter – 13. mars samme
sted og tid.
VELKOMMEN!»

Du nevnte filminnslag… det er blitt en
tradisjon for dere dette. Det kan ikke bli for

Sanginnslag ja, hva med musikk til
arbe`?

Tekst: Liv Barbro Veimodet
Foto: Rune Larheim

Elling Veimodet og Liv Barbro i et morsomt nummer.
«Jo der har vi Bjørg Strandbråten
som musikalsk ansvarlig – men som
utøvende musiker har vi hentet inn
hjelp fra Reinli: nemlig Jørgen Larheim,
det er vi veldig glad for! Du skal forresten ikke se bort fra et det blir ett og
annet nytt fjes å se på scena også. Men
hvem det er, må du finne ut selv…»

Forlengelse av
lysløype på
Leirskogen
Skisporten skal i løpet av året få
enda bedre vilkår på Leirskogen. Bagn
IL arbeider med å forlenge lysløypa på
Leirskogen med 2 km.
Flere velvillige grunneiere på
Leirskogen stiller eiendommer vederlagsfritt til disposisjon, noe som gjør det
mulig å anlegge skiløype langs bygda.
Når hele løypa står klar til sommeren
vil det være nesten 5 km lysløype på
Leirskogen.
Morten Bellika Johansen i Bagn IL viser
deler av utvidelsen som er gjort over
grunneier Gunnar Hovdet sin grunn.
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Fri flyt på revyøving
Undertegnede stakk innom
revyøvingen til Jarle Heiene &
Co i Glasshuset forleden dag,
og der var det ”Fri flyt”.
Etter et års pause har Torstein Øyhus
og Jarle Heiene klart å vekke opp igjen
gamle, lokale revystjerner fra dvalen og
de er nå i full gang med å øve inn et
nytt show. Torsdag kveld var musiker,
forfatter, danser, kostymesjef, lysmann
og ikke minst sceneaktører samlet i
skjønn forening. Når alle disse får samkjørt rollene sine, så har vi noe å glede
oss til den 26.februar. Aktørene holdt
kortene relativt tett til brystet, men Jarle
røpet at noen i bygda forhåpentligvis vil
kjenne seg igjen. Striden rundt gatenavn går ikke upåaktet hen, og flere
sentrale ”forståsegpåere” dukker opp i
den anledning. Det ble hvisket noe om
en seiglivet Elvis, STASmeteorologen
kommer, og det skal visstnok skje noe
i Hedalen!
Som tidligere år så blir det en fin
blanding av godt voksne med sceneerfaring og en ung, fremadstormende
gjeng. Den siste gruppa var ikke til
stede på denne øvinga, men Malin
Haugen har trolig kontroll på dem.
Sett av 26. og/eller 27. februar og forbered deg på en lystig kveld med Jarle og
hans ”latterlige” tropp.
Gamle travere som er tilbake, Bjørg Ingrid Brenno og Frode Veglingsrud.

Tekst/foto: Anne Cathrine Dyve
Billetter sikrer du deg på Statoil Bagn,
Valdres mathus og Spar.Valdrestunet

Ole Listerudbakken har skrevet gode tekster til bl.a. Signe Marie Hagen og Bjørg Ingrid.

Jarle har figurene sine klare i grove trekk,
men er nok glad han enda har tid til
finpussing.
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Aktivitetsdag på
Etnedal Transittmottak
Selv om gradestokken viste -20˚C
var alle beboerne på Etnedal EM
Transittmottak ute da Bagn og Reinli
Røde Kors var på besøk med snøscootere, og arrangerte aktiviteter søndag
17. januar.
Med seg hadde de også grillmat,
kaffe, te og saft, som smakte godt en
kald vinterdag. Det ar en flott dag med
sol og god stemning. Ungdommene
fikk ikke nok av å sitte på med snøscooterne, og de ønsket ikke å avslutte da
dagen var over.
Av Rune Larheim
Scooterkjøring var en populær aktivitet
blant beboerne på asylmottaket, sjåfør er
Ole Herman Kamben.

Lyst til å bygge hus
i Spangrud?
Det er to ledige byggeklare boligtomter i
Spangrud i Bagn. Tomtene ligger solrikt til
i gangavstand fra Bagn sentrum.
Tomt 5 er på 1.022 kvm og tomt 4 er på 1.139 kvm.
Billetter kjøpes hos Spar Bagn, Valdres Mathus og Statoil

Pris på festetomtene er en årlig festeavgift på kr 6.065,som indeksreguleres hvert 5. år.
Festeavgiften løper fram til 2061.
Etter 2061 må kjøper selv inngå egen avtale med
hjemmelshaver av festetomtene.

Stavadalen
skisenter

holder åpent
hver dag i uke 8 og 9
fra kl. 10-16.
Velkommen til
Stavadalen skisenter!
www.stavadalen.no - Tlf. 915 62 621 - 908 85 403
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Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med
overdragelse og alle andre utgifter.
Priser på tilkobling til vann og avløp er:
Vann: 19.959 kr + mva
Avløp: 38.655 kr + mva
Kravet for å få festetomt er at den må bebygges innen to år og
at festeretten bare kan pantsettes i forbindelse med sikkerhet/
egenkapital i forbindelse med eventuelt byggelån.
Interessenter bes om å kontakte Stig Solbrekken på
Planavdelingen i Sør-Aurdal kommune Stig.Solbrekken@
sor-aurdal.kommune.no /61349528 innen 1. mars 2016.

Akedag med Bagn Røde Kors
Gjensidigestiftelsen
og Miljøverndepartementet stiller
økonomiske midler til rådighet for
de som tar på seg å
arrangere aktiviteter
for våre nye landsmenn.
Bagn Røde Kors med
ildsjelene Valland/Kamben
i spissen var ikke sene om
å handle inn til akedag da
de fikk innvilget pengesøknaden. Dagen skulle være
rett før jul med julegaver
til barna, men måtte utsettes pga lite snø i desember.
Derfor hadde det seg slik
at det ble utdelt personlige
julegaver fra nisse på skuter på Bjørgo medio januar.
Ca 40 barn fra Bagn og
Etnedal, opprinnelig fra
mange ulike konfliktfylte
land, var med på aktivitetsdagen sammen med foreldre. Per og Unni Valland
stilte velegnet eiendom
med akebakke til disposisjon. Ski og truger ble testet, men i hovedsak var det
aking det gikk i. Å kjøre
skuter var innertier, og
skuterførerne fikk knapt
bevilge seg pause.
På
flere bål og griller var det
muligheter for å grille pølser, og varm drikke var tilgjengelig hele dagen. Og
var det behov for å varme
seg ytterligere, var både
oppvarmet militærtelt og
boligen til Valland tilgjengelig.
I 3 timer var det full
fart på jordet på akematter,
rundt jordet på skuter og
ved jordet med kasteline
og mat og drikke, og alle
hadde en fantastisk sosial
utedag i regi av Bagn Røde
Kors med venner.

Over: Abdishakur og
Raed med unger liker
fart.
T.v.: Ahmad tar seg
gjerne av pølseserveringen også.
T.h.: Ahed har fått gave
av nissen.
Under: Skuterkjøring
med bl.a. Jan Odden var
innertier
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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

Åpningstider
mandag - fred
ag 8 - 21
Lørdag 9-18

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
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Miljøskapende ledere i Bagn Røde Kors
Akedagen på Bjørgo og i
Etnedal involverte fleire
Røde Kors-medlemmer og
andre støttespillere, men det
ville neppe blitt realisert om
det ikke var for Per og Unni
Valland. Med sine miljøskapende kvaliteter har paret
etter hvert fått stor betydning
for mange rundt seg.
Per har vokst opp med Røde Korsengasjement fra han var smågutt i
Bergen. Han kom til Valdres for å være
med å drive Merket i Tisleidalen. Dit
kom etter hvert også Unni for å jobbe
som aktivitør, og på et eller annet tidspunkt oppsto søt musikk. Paret slo seg
ned i Sør Aurdal og ble raskt viktige
bidragsytere til Bagn Røde Kors. Per
er i dag korpsleder, og Unni er såkalt
RØFF-leder (Røde Kors friluftliv og førstehjelp), d.v.s. leder for ungdommen.

For disse to er Røde Kors-arbeid, arbeid
med andre mennesker, blitt en livsstil.
De møter folk med åpne armer og åpent
sinn. De skaper mye aktivitet rundt seg
og sørger for trivsel og godt miljø hvor
enn de er. Ingen ting er noe problem.
Deres hus og flotte eiendom på Bjørgo
stilles til disposisjon ved behov. Med
sin smittende positive holdning er de
flinke til å få med seg folk. Medlemmer
forteller at med Per og Unni ved roret
har det blitt mer aktivitet og korpset har
utvidet sitt engasjement, bl.a. for våre
nye landsmenn. Per er flyktningekontakt i kommunen, så linken er nærliggende. Da Sør-Aurdalsheimen skulle
oppgradere sengeparken sin, hvem
andre enn Per kastet seg rundt og sørget for at de ”kasserte” spesialsengene
ble sendt til samarbeidsbyen Rêzekne
i Latvia, hvor de utgjorde en oppgradering DER. Også annet utstyr og
øremerkede penger har Per og en liten
delegasjon fra Røde Kors overlevert
personlig til byen.

Per og Unni Vallands store engasjement for
korpsets verdier og arbeid med andre mennesker har blitt en livsstil.
Unge medlemmer berømmer paret
for å skape liv og røre og god stemning
på samlinger, og de setter stor pris på
Unni for alt hun har tilført som RØFFleder. Å være aktivt medlem i Bagn
Røde Kors anbefaler de på det varmeste!
Av Anne Cathrine Dyve

Even med god innsats i NM i Tromsø

Beste plassering ble 36. plass på 30 km duathlon.
Bildet er tatt fra sprintprologen på fredag. Dessverre
falt Even rett etter at bildet ble tatt. Ellers er det verdt
å ta med seg at Even hadde 9. beste etappetid på stafetten! Vi ønsker lykke til i resten av sesongen!
Even Sæteren Hippe i godt driv på prologen
Foto: Eirik Lund Røer/SKIsport

Sør-Aurdalsposten

9

Miljøskapende
skisamling
10 Sør-Aurdalsposten

For noen år tilbake vurderte ski
ningssamlinger for sine aktive, og
meget populært. For 4. året på rad h
Begnadalen IL vært samlet til skicamp

I løpet av en fredagskveld og lørdag i januar har a
både ute og inne, bl.a. med ett av forbildene, Even Sæter
elektronisk underholdning, og har hatt masse moro med hv
alle sovet sammen som sild i tønne i grendehuset og våknet t
Som også har overnattet. Andre foreldre har jobbet med å forbe
sto på programmet. Og med strålende sol og nysnø som ufarliggjord
på skicampen.

Alle fornøyde
Alle vi fikk i tale hadde det kjempegøy. De synes det er moro å være samm
Sørbøen som leder skigruppa i Bagn og har kontroll på det hele, er også strålen
hjelper til. Da går alt arbeidet som en lek og det er svært motiverende for videre ar
synes ungene er positive og gledelig lydhøre overfor beskjeder og regler. Han gled
av høydepunktene i idrettslagets arbeid.
Og at det gir resultater i form av antall aktive, er det ingen tvil om. På de ukent
Sør-Aurdal!

igruppa i Bagn IL ulike former for treg endte opp med et konsept som viste seg
har ca 60 unge medlemmer i Bagn, Begna og
p på Leirskogen.

alle ungene/ungdommene (6-14 år) hatt flere leikbaserte treningsøkter
ren Hippe, som instruktør. De har klart seg uten mobiler, pc-er og annen
verandre på tvers av alder og bygdetilhørighet. Etter en smakfull tacokveld har
til havregrøt og god frokost, tillaget av mange positive og innsatsvillige foreldre.
erede hopp og kuleløyper for at skientusiastene skulle få perfekte forhold da skileik
de fall, ble det mange halsbrekkende ski-krumspring på jordet på Leirskogen i siste økt

men med så mange andre i ulike aldre, og de aller fleste føler at de blir flinkere på ski. Oddvin
nde fornøyd. Han er takknemlig og imponert over hvor mange foreldrene som stiller opp og
rbeid. En slik helg er ikke bare miljøskapende for ungene, men også for foreldregruppa. Han
der seg stort over store smil og gledeshyl fra skileik-jordet, og ser dette arrangementet som et

tlige klubbrennene stiller nå rundt 100 deltakere på startstreken. Det er gøy å drive med ski i
Av Anne Cathrine Dyve
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Nordens største el-bil ladestasjon
på Valdresporten
Hytteturister til Valdres kan nå glede seg over at de fint kan
bruke el-bilen fra Oslo til hytta i Valdres. Hans Erik Sørum har stått
på og etter hvert fått Nordens største ladestasjon til Valdresporten
på Nes. Sist i desember ble det montert 12 ”Super-chargere” for
Teslabiler. Nå på nyåret er det også satt opp Arctic Road-ladere og
Grønn Kontakt-lader. Disse kan lade de aller nyeste el-bilene på
markedet. Ved lading kan man bruke Grønn Kontakt- og elbilforeningens ladebrikke eller mobiltelefon.

Hans Erik Sørum ved en av de 12 Tesla-laderne på Valdresporten.

Bruktbutikken på Valdrestunet
Bruktbutikken på Valdrestunet hadde siste åpningsdag
lørdag 5. februar.
Mange kom innom for å handle og
støtte opp under arbeidet med å skaffe
også Bagn et møtested.. Kundene kommer fra hele Østlandet og overaskende
mye er solgt/fått ved hjelp av facebook.
Bruktbutikken har siden oppstarten
hatt god trafikk og god omsetning. Alt
arbeid er gjort på dugnad og alle varene
har en fått. Innsamlingskontoen til Bagn
IL er tilført nesten 600.000 fra bruktmarkedet. Samlet er det nå 1.050.000 på
konto til utvikling av Fossvangområdet.
Markering av passert 1 million ble selvsagt gjort i bruktbutikken før jul.
Tusen takk til alle som har gitt varer
og støttet opp brukt og loppebutikken.
Ikke minst takk til gjengen som har
brukt utallige dugnadstimer for å samle
inn penger til et godt formål. Har du
lyst til å være med? Vi trenger flere som
kan være med å hente og bringe smått

12 Sør-Aurdalsposten

Ragnhild Dokken og Sigrid Marit Frøslihagen som tok imot kundene siste åpningsdagen.
og stort. Bruktmarked er både sosialt
og morsomt. I tillegg treffer du mange
trivelige kunder og folk som vil gi til et
godt formål.
Selv om det er nå er slutt i nåværende lokaler så blir det ikke slutt på
brukt og lopper i Bagn. Brukt- og loppebutikken blir samlokalisert med
bakeriet i Bagn i det tidligere samvirkelagsbygget i Bagn sentrum. Det blir
nyåpning i februar/mars. Arealet blir
mindre, men formålet er det samme,
- bidra med midler til at barn og unge

også i Sør-Aurdal skal ha tilfredsstillende anlegg. Så vi ønsker alle velkommen innom både for å handle, gi
og prate i nye lokaler. Imens kan du jo
finne fram ting du ikke bruker eller tenker at noen andre kan gjøre seg nytte
av? Pyntegjenstander, glass og servise,
møbler og gjenstander fra 50-60-70 tallet er populært. Ta kontakt på 90743140
om du har spørsmål eller ønsker å gi
noe.
PS Over 1100 følger brukt og lopper
på facebook det er plass til flere!

Ferda-Vinje, konsertNytt
med noko
attåt
i nærings
•
•
•

Konsert måndag 29.februar 2016
Hedalen bo- og servicesenter kl. 14.00.
Biblioteket, Bagn kl. 18.00

Bagn Asia Butikk

Bagn Asia Butikk drives av Ammar Alshaban i de gamle
lokalene til Pias frisør, og han har nå holdt det gående siden
midten av desember i fjor. Ammar selger frukt og grønt i tillegg til ”alt mulig” på flasker, glass og bokser. Han har også
mye spennende i fryseren som de som liker asiatisk mat kan
glede seg over. Han er svært opptatt av service og sier han
kan skaffe hva du måtte ønske. Ammar er palestiner med
god tid, og han gleder seg over hver en kunde som kommer innom og som har tid til å slå av en prat. I Irak arbeidet
han med elektriske apparater, men han mestrer fint matvarer
også. Han har åpent til kl. 21
på hverdager og til kl. 20 på lørdag og søndag. Han ønsker alle
gamle og nye kunder velkomne.

”Ferda-Vinje, konsert med noko attåt”med Magne
Skjævesland (song, gitar, kåsering)
Sommaren 1860 gjekk Aasmund Olavsson Vinje
frå Kristiania til Trondheim og attende og var mellom
mykje anna tilstades ved kroninga av den svensknorske kongen Karl den 15. i Nidarosdomen 5.august
1860. Hendingane frå reisa kom ut i to hefter året
etter, i 1861 i boka ”Ferdaminne frå sumaren 1860”.
10 av dikta i denne boka blir presentert med heilt
nye melodiar komponert av Magne Skjævesland.
Dessutan vil bakgrunnen for dikta bli forklart/framført mellom kvar song.
Arr.: Den kulturelle spaserstokken i Sør-Aurdal
kommune

Bak

Sør Aurdal Renhold

Sør Aurdal Renhold er en nystartet
Han vasker i dag på SAUS, Synneisb
Barnehage. Raed tar på seg alle typer
es. Du får tak i ham på mobil 966 68 7

Raed Abou-Abed driver Sør Aurdal Renh

Kongsvegstrippelen

Den tradisjonelle

Ellingsæterrunden

2016

arrangeres Skjærtorsdag
med påmelding mellom kl. 11 og 12.

Kongsvegløpet 13. mars
Start på Hellebekk og mål på Åsemyra

Det kan velges mellom
kort løype (5 km om Blomstølen) eller
lang løype (12 km opp i fjellet).
Det er start og innkomst ved Ellingsæter.
Ingen tidtaking.

Kongsvegrittet 13. august
Start og mål på Hellebekk turistseter.

Bjødalskampen OPP 17. september
Premie til alle som gjennomfører Kongsvegtrippelen
(Ski, sykkel, løping)
Klasse: trim eller konkurranse.

ARRANGØRER
BEGNA IL
OG BAGN IL

Hallingdal Trykk AS

Start og premiering Ellingsæter.

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

Mer info på:
kongsvegtrippelen.no & bagn.no

bagn.no
ellingsaeter.no
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Mange Bagnslag i Etnedal Sparebank cup
Interessen for fotball i Bagn er stor i alle aldre
og på Etnedal Sparebank-cup hadde Bagn IL
med 12 deltakende lag.
Cupen har vokst seg stadig større, og den går nå over 2
helger. 127 påmeldte lag deltok i år, og i tillegg til mange
lokale Valdreslag, var det med lag fra Hadeland, Gausdal og
Gjøviktraktene. Både oppmenn, trenere og ikke minst spillerne selv var svært fornøyde med arrangementet. Alle lag fikk

Knøtt - f.v.: Oppmann Jannicke Gulbrandsen, Oliver H.
Hildonen, William Kjær Larsen, Arne Langedrag (på utlån fra
G10), Niklas Nybråten, Brage A. Dahlen, Peder Holde. Foran fra
venstre: Nora Kvame Sørbøen, Iselin Nybråten, Ingrid Langedrag,
Selma Gulbrandsen Dahlen og trener Gro Merete Holde.

Jenter 10 år: Fra venstre oppmann Siv Nybråten, Amalie
Hansebakken, Anelia Skaro Dokken, trener Silje Skaro Dokken.
På kne fra venstre: Eilin Kvaal, Hanna Kristensen, Tuva Skaret ,
Amanda Børsting, og liggende foran er Inger Marie B. Dahl.

Gutter 10 år Messis: Bak fra venstre står Arne Langedrag,
Aleksander Vistemyren, Magnus Nerli, trener Øyfrid
Sørumshaugen. Foran sitter Magnus Kjær Larsen, Martin
Juvkam og Rouli Thang kui hon.
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spille minst 3 kamper, hver på 20 minutter. Vi er ikke spesielt
opptatte av resultater i aldersbestemte klasser, men vi registrerte masse godt humør, stor innsats, mange seire og mye
godt samspill på lagene. Nå ser alle fram til neste cup som
blir DNB-cup, i år fra 10.mars i Valdres storhall.
Vi viser bilder av alle lag og spillere i sine splitter nye drakter. Dessverre har vi ikke fått med bilde av vårt eldste guttelag G14, som er et samarbeidslag med Bagn/Begnadalen/
Hedalen.

Gutter 10 år Barcelona: Bak fra venstre er trener Øyfrid
Sørumshaugen, Hans Erik Sørum Moen, Mikael Andreas Skjerve,
Erik Thorsrud og Torjus Skaret. Foran fra venstre står Leon
Skjelfjord, Eivind Storbråten og William Bergersen.

Jenter 12 år: Bak fra venstre: Madelen Moen, Aurora Kløvstad,
Andrea Lundene Solbrekken, Marine Thorsrud, Emma Nybråten
og Eilin Kvaal. På kne står Lulea Habtom, Anna Lysne Johansen,
Ronja Nybråten og Helene Bøhn. Liggende foran er Tuva Juvkam,
og bak er Ola Thorsrud og Tørris Holde som er ansvarlige for
laget.

Gutter 10 år Real Madrid: Bak fra venstre står Marius Sørbøen,
Sivert Østgård, Einar Lundene Solbrekken, Lasse Hagadokken.
Foran er Mats Østgård, Birk Østgård og Mikkel Johansen.

Gutter 12 år: Bak fra venstre er Thomas Sørbøen, David Østgård,
Stian Granås, Ørjan Bondli, Abdulla Alshaban, Amadeus Skaro
Dokken, Mikal Bang Skjerpen, Herman Kvaal, Eirik Nerli, trener Torjus Hjelleseth. Foran er Mohammed Alshaban, Sigurd
Nybråten og Jørgen Østgård.

Jenter 14 år: Bak fra venstre er Anna Lysne Johansen, Emma
og Ronja Nybråten og Anne
Olsen. Foran er Mia Nybråten,
Alexandra Bjørnstad, Tabarak
Alshaban, Janne Brattrud og Tuva
Gulbrandsen Dahlen.

Informasjonsguiden kommer til påske!
I årets utgave får du nyttig informasjon fra kommunen og bedrifter i Sør-Aurdal.
I tillegg er det naturligvis med utvalgte turforslag. Vi er bortskjemt med mange positive tilbakemeldinger
og håper 2016 utgaven blir like godt mottatt som tidligere år. Guiden sendes gratis til hytteeiere og fastboende
og overskuddet bidrar til at vi fortsatt kan utvikle anlegg og arrangement til det beste for alle i Sør-Aurdal.
Takk til alle som bidrar med stoff og positive bedrifter som støtter
oss med annonser. Årets informasjonsguide vil komme i postkassen før påske. God fornøyelse!
Mvh
Norsk kommuneinfo v/ Per Arne Ellefsen & Bagn IL
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Fire fulle hus for Ung i Valdres!

For 16. gang var det klart
for ny musikal med Ung i
Valdres. Bør Børson Jr. ble satt
opp for andre gang, musikalen
ble også satt opp i 2008.
Rundt 90 ungdommer i alderen 16
til 19 år, og åtte instruktører, var med og
satt opp årets forestilling. Daglig leder
i Ung i Valdres og prosjektleder, Gaute
Lein Ausrød, skriver i programmet at
dette er en flott gjeng ungdom som
inkluderer, tar vare på og ser hverandre selv om de alle er forskjellige og har
ulike oppgaver.
– Jeg har nok vært med på rundt 8-9
musikaler, inkludert da jeg selv var elev,
forteller Gaute. Han setter pris på at
ledelsen i Valdres Videregående Skole er
positive og tilrettelegger for at utøverne
skal få tid til å øve og pugge tekster. Alle
involverte får blant annet fri siste uken
før premieren for å finpusse sine roller.
– I Ung i Valdres fokuserer vi på
mestringsfølelse, mye lærdom og at
man klarer å mestre mye tekst. Vi mister noen, men nye stjerner kommer til,
fortsetter Gaute. På tvers av alderstrinn
og studieretning er dette viktig for miljøet ved skolen. Årets historie er oversatt fra trønderdialekt og lagt til Valdres
av Ørnulf Juvkam Dyve. Ørnulf er glad
for å være med, og setter pris på å jobbe
med litt eldre ungdom, han var også
med som instruktør for sangere og kor.
– Økonomi er en utfordring, musikalen er veldig populær og vi satser på
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Øverste bilde:
Avslutningsscenen,
bryllupet.
Midterste bilde:
Åpningsscenen, imponerende musikk, sang
og danseferdigheter.
Nederst bilde: Store og
små koste seg med det
ungdommen viste fra
scenen.
å fortsettelse i årene fremover. Samtidig
håper vi på en ny oppsetting på Chat
Noir i Oslo, slik som for 8 år siden, sier
Bente Nordli Holden, ansvar for drama,
regi og scenografi.
Kelli Haugen er med for 5. gang. –
Dette er den beste jobben jeg har hatt,
med 17 jenter og 1 gutt i dansegruppen,
og det blir bare bedre og bedre, sier
Kelli.
– Vi har jobbet siden oktober 2015

og det er større utfordringer i år enn
tidligere år, sier musikalsk leder Odd
Arne Erlandsen. Odd Arne har vært
med siden 2011 og håper å være med i
mange år til.
Har du ikke sett musikalen live?
Se flere bilder og videoer på Bagn.no
og Reinli.no, og på Reinli sin YouTube
kanal.
Tekst og foto: Rune Larheim

Ledige stillinger i Sør-Aurdal kommune
Søknad på ledig stilling skal sendes
elektronisk via vårt søknadssenter,
som du finner lenke til i den enkelte
utlysningstekst.
Har du spørsmål til utfyllingen, eller
problemer med pålogging el.l., er det
fint om du tar kontakt med kommunens administrasjon, tlf 61 34 85 00,
så skal vi hjelpe deg.
AVDELINGSLEDER I
HJEMMETJENESTEN. SAKSNR 16/144
For snarlig tiltredelse har vi ledig 80%
stilling som avdelingsleder i hjemmetjenesten, ytre del.
SYKEPLEIER VED SØRAURDALSHEIMEN. SAKSNR 16/143
For snarlig tiltredelse har vi ledig stilling i 60% som sykepleier ved SørAurdalsheimen.
LÆRER VED HEDALEN BARNE- OG
UNGDSOMSSKOLE. SAKSNR 16/139
F.o.m. 01.04. t.o.m. 31.07.16, med
mulighet for forlengelse, har vi ledig
vikariat som lærer i 80% stilling ved
Hedalen barne- og ungdomsskole.
Skolen har elever fra 1.-10. klasse.
Deler av undervisningen foregår i
fådelte grupper. Skolen har p.t. 48
elever på barnetrinnet og 28 elever på
ungdomstrinnet, til sammen 76 elever.
Stillingen er knyttet til undervisning på
småskoletrinnet.

LEDIG STILLING SOM RÅDMANN
Vår rådmann gjennom snart 10 år går
over i annen stilling den 1. april, og vi
søker hans etterfølger.
Sør-Aurdal er den sydligste av Valdreskommunene, og har ca 3 100 innbyggere. Bagn er kommune- og handelssenter. Det er et uttalt politisk mål å
sikre og helst øke bosettingen gjennom
å videreutvikle kommunesenteret, og
gjennom å opprettholde livskraftige
bygder. I dette ligger bl.a. samarbeid
med lokalt næringsliv for å bidra til
å sikre eksisterende arbeidsplasser
og tilrettelegge for nye. Sør-Aurdal er
preget av stor dugnadsånd og et godt
samarbeid mellom offentlig og frivillig
sektor. Gjennom systematiske brukerundersøkelser gis Sør-Aurdal kommune
svært gode tilbakemeldinger; å sikre og
videreutvikle høg kvalitet på tjenester
og service er derfor en høyt prioritert
oppgave. Kommunen har i 2016 284
årsverk, og et driftsbudsjett på kr 286
mill. Administrativt drives organisasjonen etter en såkalt to-nivåmodell,
og politisk har vi kun de lovpålagte
organer, dvs ingen faste komitèer eller
hovedutvalg.
VERNEPLEIER, EVT SYKEPLEIER VED
SØR-AURDALSHEIMEN. SAKSNR
16/142
For snarlig tiltredelse har vi ledig 100%
stilling som vernepleier, evt sykepleier
ved Sør-Aurdalsheimen.

ASSISTENT I HEDALEN
NATURBARNEHAGE. SAKSNR 16/140
F.o.m. 22.02. t.o.m. 31.07.16 har vi
ledig et engasjement som assistent i
Hedalen naturbarnehage.
PEDAGOGISK LEDER I HEDALEN
NATURBARNEHAGE. SAKSNR 16/138
F.o.m. 15.02. t.o.m. 31.07.16 har
vi ledig vikariat i 100% stilling som
pedagogisk leder i Hedalen naturbarnehage.
TJENESTELEDER FOR TEKNISK DRIFT.
SAKSNR 16/128
Sør-Aurdal er den sydligste av Valdreskommunene, og har ca 3 100 innbyggere. Bagn er kommune- og handelssenter, og ligger ca. 16 mil fra Oslo.
Det er kort vei til både Lillehammer,
Gjøvik og Hønefoss. Kommunen har
godt utbygde tjenester, og samarbeider tett med de øvrige kommunene i
Valdresregionen. Vår tjenesteleder
for Teknisk drift går over i ny stilling i
annen kommune 15. april, og vi søker
hennes etterfølger.

For fullstendige stillingsutlysninger se http://www.
sor-aurdal.kommune.no/
ledige-stillinger/

Positivprisen for 2015
Vi ber om forslag på kandidater
sendes til Sør-Aurdal kommune ved
Stig Solbrekken enten skriftlig eller på
e-post
Stig.Solbrekken@sor-aurdal.
kommune.no innen 20. mars 2016
Positivprisen for Sør-Aurdal ble første gang utdelt i 1990, og er i førsterekke en påskjønnelse til personer eller
bedrifter som har utmerket seg i lokalt
næringsliv. Prisen deles ut av fondstyre

(formannskap), etter at publikum har
kommet med forslag på kandidater. Vi
har mange kandidater i Sør-Aurdal som
fortjener en slik pris og mer til.
Prisen
I statuttene for prisen,§ 2 står det at
prisen skal gå til: ”Personer, bedrifter,
lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre

positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal
kommune. Kandidaten skal ha vist et
engasjement i næringssammenheng
og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne
ideer og tørre ”stikke hodet fram”. Og
kandidaten skal være en ekte søraurdøl.
Siste års vinner positivprisen var
2014 Matkroken Reinli.
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Valdresmix til Gol
Siden vi var såpass mange
valgte vi og dele opp i to lag i
år som i fjor. Det var dessverre
bare tre damelag på cupen i år,
men dette stoppet oss ikke i å
ville gjøre en god innsats, ha
det moro og hente hjem seieren.

Valdresmix 1 og 2 deltok på fotballcup på Gol nylig. Valdresmix 2 stakk av med seieren,
mens Valdresmix 1 tok 2. plassen.
Bak fra venstre: Lone Christine Olsen, Eline Sætre, Kristin Kamben, Mari Andreassen,
Karoline Bergum, Naomi Østergren Aarbu, Oddrun Marit Aaberg, Kari-Elin Saglien og
Veronica Myhre.
Foran fra venstre: Randi Haug, Tina Thorsrud, Åshild Onstad, Malin Haugen, Helena
Skagen, Marianne Veglingsrud, Maren Brustad Eriksen og Katrine Kammerud.

Vi er strålende fornøyde med å ta
både 1. og 2. Plassen og alle gjorde en
veldig god innsats. I tillegg er cupen
en sosial arena med veldig god stemning. Når det gjelder videre planer, så
er vi påmeldt serien i år også, og vi fortsetter med 7’er fotball. Vi møter en del
av de lagene vi møtte i forrige sesong,
samt noen nye. De fleste lagene holder
til rundt Mjøsa. Vi ser frem mot en ny
fotballsesong.
Av Veronica Myhre

Søndag 13. mars 2016

Bagn Budservice
97665137

Åsemyra. Lengde 24 km. Går i år for 31. gang
Start fra Hellebekken.

Trim kl. 10.00 - 10.50
Konkurranse kl 11.15

nybrotenmaskin.com

Følg SAposten på Facebook!

Bagn Budservice
97665137

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

alla-ols@online.no
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KUNNGJØRINGER

Bruktmarked

KUNNGJØRINGER
Årsmøte Bagn Idrettslag

10. mars kl 19.00 på Valdrestunet
Se Bagn.no for saksliste
Velkommen!

Nasjonalt legevaktnummer

116 117

Vi tar imot gjenstander til bruktmarkedet.
Pyntegjenstander, antikk, gamle radioer, bøker,
tregjenstander, Norgesglass, småmøbler osv.
Ring oss på 918 30 496
Inntektene går til utvikling av Fossvangområdet.
Du finner oss i sentrum rett ved siden av bakeriet i
Bagn fra feb/mars! På forhånd takk for støtten!

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.

Foredrag med
Pål Gunnar Mikkelsplass

Foredrag og video med fokus på
teknikk og treningsarbeid.
Foredraget passer for alle som
ønsker å bli bedre på ski.
Både foreldre og aktive utøvere.
Velkommen til en morsom og inspirerende kveld!
Leirskogen grendahus onsdag 24. febr kl 1900.
Inngang kr 100,- (medl. av Bagn IL kr 50)
Enkel servering
Arrangør Bagn IL skigruppa

UKM Valdres 2016

Opplev dyktige ungdommer fra hele Valdres på scenen,
utstilling, og mye mer!
Tid: Lørdag 20.februar kl. 17.00
Sted: Kulturhuset på Fagernes
Billetter: www.fagerneskino.no, eller
servicetorget i Nord Aurdal kommune tlf. 613 59 000.
Arr.: Kulturkontorene i Valdres og Ung i Valdres

Bagn IL-tekstiler
BIL windbreaker

barn kr 300,- voksne kr 400,påtrykt navn kr 50,-

BIL lue kr 70,BIL buff kr 30,TRIMTEX vinterdress

barn kr 1.200,- voksne kr 1.800,Kan bestilles i bruktbutikken,
på facebook/BagnIL eller
på mobil 911 92 108 (Anne)
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA-posten kommer i mai

Dette skjer i Sør-Aurdal!
24.02. Foredrag Pål Gunnar Mikkelsplass kl 19.00
Leirskogen
25.02 Kulturhuskestuggu med STAUT
26.02 «Fri fly» revy på SAUS
27.02 «Fri flyt» revy på SAUS
05.03 VM i skistafett Åsemyra
05.03 Åpning Storhallen Leira
06.03 Bagn IL Skidag Stavadalen skisenter
10.03 Årsmøte Bagn IL
12.-13.03.”Navlelo - her finner du det meste”,
revy i Begnadalen
kl 18.00
13.03 Kongsvegløpet
17.03 Årsmøte Bagn Bygdesamling
kl 19.00
24.03 Ellingsæterrunden
03.04 Skiavslutning Leirskogen
05.05 Dugnad Bagn Bygdesamling
08.05 Kransenedlegging Bagn Bygdesamling
10.05 Tinestafetten Blåbærmyra
20.05 Vassdag på oppgangssaga Bagn Bygdesamling
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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
kl 11.00-14.00
Aktivitetstilbud m/middagservering for eldre på
Solbraut hver torsdag
kl 11.00-14.00

Det snør ikke spor - støtt løypelagene i kommunen:
- Fjellstølen løypeservice: ktonr 6185.05.24393.
- HelleBukLia Løypelag: ktonr 1604.14.96367
- Makalaus Løypelag: ktonr 1503.48.24018
- Hedalen Løypelag: ktonr 6185.05.30490
- Hølervassløypene: ktonr 2030.22.56242

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

