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Julehilsen 2016
Julen står for døren og vi har hektiske dager alle
sammen. Noen skal bake mens andre skal ha et
budsjett igjennom. Likheten kan være mangt men
det er viktig å få ting ferdig til planlagt tid. Vi har
lange tradisjoner med familie og venner, god mat
og for noen en Akevitt. Det ser ut som Valdres viser
seg fra den beste siden nå mot jul med snøfylte åser
som gir muligheten til lange skiturer. Når ting er
stabilt å godt har vi lett for å ta det som en selvfølge
men når julehøytiden kommer vi virkelig ser hvor
godt vi har det med familien rundt seg. I slike stunder skal vi også forsøke ta med de
som trenger ei hjelpende hand.
Budsjettprosessen så langt har vært krevende men vi skal komme i mål også i år. Vi
har gjort et solid grunnarbeid gjennom flere år som vi nå drar nytte av. Vi er nøkterne
men tjenestene er på et høyt nivå. Jeg er stolt av mange ansatte i kommunen som står
på langt ut over det en kan forvente. Noe endringene kan det bli i drift men så langt
ikke de store men vi har mange og tunge investeringer som står for tur. Brannstasjon,
Sør-Aurdal idrettshus, Bagn kirke, trafikksikkerhetsplan med ferdigstillelse rundt skolen i Hedalen for å nevne noen av de store tingene. Det er viktig å ta vare på bygg og
utvikle nye tilbud som kan skape trivsel. Jeg tror at med et nytt idrettshus som omfatter
også noe skoleareal vil dette løfte Sør-Aurdal. Vi kommer til å ha stor bygge aktivitet
de neste årene. Det er også mange andre ting å ta tak i som for eksempel fiber eller
bedre nettløsninger for alle. Folketall går ned og tilrettelegging for næringsutvikling er
et viktig tema.
Valdres blei ikke et rike med felles kommune men valdres er fortsatt et rike i det felles arbeide for å fremme de store tingene som for eksempel vei. Det er imponerende
om dagen å se alle maskinene som jobber langs E-16. For meg er det en glede at vi må
kjøre sakte og noen ganger stå i kø. Da kjenner jeg på at dette er i gang, noe som vi har
jobbet med lenge. Vi håper inderlig at vi også skal få utbedret veien til Reinli som en
synergi av E-16 og tunellmassene som kan brukes. Det ville være håpløst om fylkeskommunen ikke ser muligheten i tunnelmassen for å få en langt billigere vei. Det er
også gledelig at veien over mot Hedalen har fått et lite løft.
Til tross for dårlige resultater om bruk av lite midler til kulturlivet blomstrer dette
som aldri før. Etter kultur prise utdeling og idrettspris utdeling i Hedalen sitter jeg
igjen med følelsen av at vi har mange talent som kommer til å nå langt. Det var høy
standard og stor bredde.
Vi må også ta med våres hytteinnbyggere i julehøytiden. Det er mange av de som
feirer julen på hytta og tar del i våres kultur.
Til slutt vil jeg ønske alle ei riktig GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!
Kåre Helland
ordfører
Forsidebildet:
Bangsmoen. Julehuset har åpent fredager, lørdager og søndager klokken 11:00 –
16:00, til og med søndag. 18. desember. Foto: Rune Larheim
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To nye biler til
Sør-Aurdal Brann- og Redningsvesen
Grunnstammen i brannvesenets garasje begynner nå å
bli meget bra.
I 2015 måtte tankbilen fra 1970-tallet vike for en Scania 2009 tankbil, tidligere meieribil. Denne rommer 15000
liter og er en stor ressurs ved brann.
Denne er i påvente av ny hoved brannstasjon på Bagn, plassert i bussgarasjen
i Briskebyn, noe som ikke er optimalt,
men fungerer greit i en periode i forhold til hvor noen mannskaper bor og
på grunn av at en tankbil ikke er førsteutrykningsbil.
Samme år ble det anskaffet en
større røykvifte med vanntåkering for hovedsakelig bruk i tunell,Bergsundtunnelen har ikke fastmonterte vifter, slik at denne kan benyttes for
sikker inntreden av røykdykkere og for
å kunne bidra til røykfri evakueringsveg
for bilister i tunellen ved brann.
Den splitter nye brannbilen tidligere omtalt i avisa Valdres, er også rigget
med tanke på kommende tunell BagnBjørgo. Dobbeltkabin sikrer at røykdykkere ikke må ut i røykfylt miljø for
å kle på seg utstyr. Den er klargjort for
kanon på taket som kan spyle skum på
tunellvegger/hvelving for å sikre inntreden i tunnelen ved brann, og også for
å slukke brann, særlig gunstig på kjøretøy. Videre er bilen komplett med hurtigfrigjøringsutstyr og tilhørende, slik
at denne bilen samlet sett skal kunne
håndtere de aller fleste uønskede hendelser vi er ute på alene. Brannbilen
som ble byttet ut, en 1992 MB er fortsatt
en bra brannbil, og den har nå flyttet til
Hedalen bi-stasjon. Bilen er utstyrt for
både brann og redning som tidligere.
Den nye redningsbilen er en omprofilert 2011 mod Volkswagen ambulanse,
som hovedsakelig er intakt inni. I tillegg
til hjertestarter og annet førstehjelpsutstyr, er den intakt med pasientbåre
og oksygenbatterier. Denne har allerede gjort god nytte for seg, da vi blant
annet som first-respondere har jevnlige helseoppdrag både i nord og sør i
kommunen. First responder tjenesten
vår består i at brannvesenet er registrert
hos AMK som en enhet de kan kalle ut

Vegard og Bjarne viser
fram de to nye bilene.

Ny redningsbil er nyttig
for pasientbehandling.

til hendelser der ambulanse eksempelvis er lengre unna enn brannvesenet.
Det kan gjelde alt fra eks. hjertestans til
fallulykker, hvor vi rykker ut og håndterer hendelsen helt til ambulanse er
på plass. Helseutstyret i bilen er selvsagt også til nytte og sikkerhet for egne
mannskaper. Bilen vil bli utvidet med
vannredningsutstyr rundt årsskiftet,
som gjør at vi kan utføre redning i vann
og på is på en helt annen måte en tidligere. Og ikke minst har vi nå fått en bil
hvor vi har plass til å få ut flere mannskaper ved en utrykning.
Neste bil ut i gjeldene investeringsplan er ny brannbil i Begna, fortrinnsvis en fremskutt enhet. Dvs en mindre
brannbil med røykdykkerstoler, et mindre men effektivt slukkeanlegg og akutt
førstehjelps- og frigjøringsutstyr. Dette

for at mannskapene i sør skal kunne
gjøre en hurtig og effektiv førsteinnsats
på de fleste hendelser til evt andre ressurser er på plass. Unimogen fra 80-tallet som står i Begna i dag er et helt unikt
verktøy ved blant annet skogbrann,
men den er ikke optimal for røykdykker – og first responder tjenesten som vi
har, og begynner å dra på åra.
Ellers gleder vi oss til å få på plass ny
hovedbrannstasjon i Bagn. I dag leier vi
garasjeplass i underetasjen på Brustad,
som vi nå har vokst ut av, i tillegg til at
det stilles andre krav til utforming av
brannstasjon i dag enn det nok gjorde
da denne leieavtalen ble inngått.
Tekst: brannsjef Laila Lien
Foto: Anne Dyve
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Skiløype
- Høgemyr
- Ølnesseter
- Grokløv
- Blomstølen

Ta kjøkkenpraten for
bedre brannsikkerhet
Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å
omkomme i brann enn resten av befolkningen. Våg å snakke
med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.

Brannsjef Laila Lien
Ølnesseter
hyttegrend
jobber
sammen med grunneierlaget og velforeninger for å få enda bedre skiløyper,
og nå har vi hatt fokus på å få til en tidligløype. Denne nye løypen fanger inn
flere av våre hytte -og seterlag og ligger mer i le fra fjellet. Du kan parkere
ved Høgemyr og gå den «gamle» løypa
opp til Ølnesseter og mot Leitetrøe.
Der kan du nå svinge venstre igjen,
istedenfor opp mot Ølnesseter og mot
fjellet. Dette er den nye løypa vår, som
vi er svært så kry og stolt av. Den svinger seg bortover, litt både opp og ned,
og går på nedsiden av Ølnesseter og
Grokløv, over Øgnbekken og opp igjen
til Blomstølen.
Siden dette er en tidlig løype er vi
avhengig av mer snø før den kan kjøre
inn i fjellet, men et flott alternativ til de
mest ivrige av oss .
Løypa fra Ølnesseter til Blomstølen
er ca 2,7 km starter, du fra Høgemyr blir
det rundt 9 km frem og tilbake.
Tekst og foto: Inger Kristin Råheim
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- Vi oppfordrer alle som har eldre
slektninger til å ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre
brannsikkerheten. Det er det vi kaller
”Kjøkkenpraten”, sier direktør Cecilie
Daae i DSB.
Antall eldre som bor i egen bolig vil
trolig øke vesentlig i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i
stand til å ivareta egen brannsikkerhet.
- En liten ”kjøkkenprat” om brannsikkerhet kan bidra til å redde liv.
Med noen enkle grep kan du redusere
brannfaren hos eldre du bryr deg om
ved for eksempel å skifte røykvarslerbatteri eller vurdere behovet for komfyrvakt. På sikkerhverdag.no finnes det
en sjekkliste over temaer som kan tas
opp i denne samtalen, sier Daae.
Nedsatt funksjonsevne kan påvirke
eldres brannsikkerhet, både når det
gjelder å oppdage brann, slokke og evakuere. I følge statistikk fra DSB oppdager eldre over 70 år brann i egen bolig
senere enn resten av befolkningen.

- Eldre er mer avhengig av gode hjelpemidler som varsler brann i tide. Tidlig
varsling øker sjansen for å redde seg ut.
Sørg for at boligen har røykvarslere som
fungerer og test at varslingen kan høres
i alle rom. Som pårørende kan du sjekke med Hjelpemiddelsentralen om dine
eldre slektninger har krav på for eksempel komfyrvakt eller røykvarsler med lys
og vibrering, sier brannsjef Laila Lien.
Eldre og andre med funksjonsnedsettelser har ekstra utfordringer i nødssitua-sjoner.
- Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live.
Hovedkravet er at alle boliger skal ha
minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Sørg for at det ikke er noe
som sperrer for utgangen. Det er også
lurt å øve på å komme deg raskt ut av
boligen.
Alle boliger skal ha slokkeutstyr i
form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Sørg for at boligen har
slokkeutstyr som beboeren klarer å
bruke. Hvis du har redusert bevegelighet bør du ikke prøve å slokke, men
komme deg ut så fort du kan.
Bevissthet rundt brannfarer og gode
vaner forebygger mange branner. Og
så må vi tørre å være den litt nysgjerrige naboen, som kanskje ser at noe
ikke er som det skal være i nabohuset,
- det kan være svart og tjukk røyk fra
pipa, unormalt grått eller svart på innsiden av et vindu, en røykvarsler piper
inne i et hus. Reagerer vi raskt med å
sjekke dette ut og ringer 110, kan vi alle
gjøre en forskjell på utfallet av en brann.
Ikke vær redd for å ta feil, brannvesenet tar gjerne en tur for mye men ingen
for lite. Ta aldri sjanser og gå inn i hus
hvor det er mistanke om brann, men
ring da straks 110 så kommer hjelpen
fort.					
Tekst: brannsjef Laila Lien

Populær nærbutikk
Lørdag 22. oktober var det Nærbutikk-dagen 2016. Kommunalog moderniseringsdepartementet satt da fokus på lokalmiljøet
og lokalbutikkene. Reinli.no tok en tur til Matkroken Reinli for
å lodde stemningen i butikken.

Vi er nå i full gang med flotte
turforslag og informasjon om
kommune og bedrifter i SørAurdal.
Vi er bortskjemt med mange positive tilbakemeldinger, og jobber for at
2017 utgaven blir like bra som tidligere
år. Guiden sendes gratis til hytteeiere
og fastboende og overskuddet
bidrar til at Bagn Idrettslag kan gi et
enda bedre tilbud til barn og unge i
Sør-Aurdal. Takk til alle som bidrar med
stoff og støtter oss med annonser. Årets
informasjonsguide vil komme i postkassen før påske.
Har du forslag om noe vi bør skrive
om, eller har du selv ting du ønsker å
dele med flere? Eller vil du støtte med
en annonse?
Vi ønsker innspill og gjerne bilder
fra hele kommunen.
Har du kanskje en turopplevelse du
vil dele med flere?
Ta kontakt med Per Arne Ellefsen i
Norsk kommuneinfo/Bagn IL på epost
post@komminfo.no
På forhånd takk for hjelpen!

Innehaverne av Matkroken Reinli:
Aud Ingebjørg og Erland Fremgaard.

Siden 1949 har Reinli hatt sin egen
nærbutikk. Butikken ble startet av Bjørg
og Martin Fremgaard. I dag er det sønnen Erland som driver den populære
butikken, sammen med sin kone Aud
Ingebjørg. Ekteparet overtok driften i
1981.
Butikken har vært gjennom flere
omstillinger og vært innom mange
konsepter. Nå er de medlem av Coopkjeden og har navnet Matkroken Reinli.
– Det er viktig å følge med og utvikle
seg, sier Erland Fremgaard. Han legger
til at lokalbefolkningen er grunnsteinen for drift av butikken, samtidig som
turismen også er en viktig del av kundegrunnlaget. Sør-Aurdal har en meget
stor andel hytteinnbyggere. – Vi er veldig sårbare og avhengige at man bruker
butikken, legger Fremgaard til.
Erland Fremgaard sin søster, Inger
Marit Fremgaard, og hans kone, Aud
Ingebjørg Fremgaard, var også på jobb
denne dagen. Begge forteller de hvor
viktig det er at Reinli har sin egen nær-

Informasjonsguide for
Sør-Aurdal

butikk, et samlingspunkt, og at butikken er navet i bygda nå som også skolen er borte. Her kan du komme for å
ta en prat, bli servert kaffe og du får
varene pakket når du handler. Øvrige
ansatte er Agnieszka Østgård og Aila
Veronika Kvaal.
Ole Fjetland har hatt hytte på
Søndre Fjellstølen i åtte år. Han er fornøyd med å ha en lokalbutikk slik at
han slipper å kjøre lenger enn nødvendig for å få det han trenger. Sølvi Nilsen
Skjæret har bodd i Reinli i tre år og setter stor pris på at Reinli har sin egen
nærbutikk.
Aud Ingebjørg og Erland Fremgaard
fikk i 2015, meget fortjent, utdelt positivprisen i Sør-Aurdal. Ordfører Kåre
Helland overleverte prisen til ekteparet.
Dette er et bevis på hvor velkommen du
føler deg når du handler i Matkroken
Reinli, og hvor godt likt innehaverne og
butikken er.

Grevinnen går
igjen - igjen
Hedalen Ungdomslag sin tradisjonelle oppsetting 4. dag jul er i år farsen
”Grevinnen går igjen - igjen”. På scenen er å møte et knippe skuespillere, fra
debutanter til mer erfarne. Etter forestilling 4.dag jul inviteres de som vil
til ”ungdomslagets romjulskveld”, et
alkoholfritt arrangement. Skuespillet
blir også satt opp fredag 6. januar.
Billetter kan reserveres til begge
forestillinger fra Arnstein Kjensrud (950
62 231) og Bodil Øyhus Pihl (959 92
438).
Vel møtt!
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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

Julens åpning

stider

søndagsåp. 11
.12. 		 14-18
søndagsåp. 18
.12.		 14-18
man 19.-tor 2
2.12.		
lille julaften		 08-21
Julaften		 08-21
09-13
1. og 2. dag ju
l		 stengt
tir 27.-tor29.1
2.		
fredag 30.12.		 09-21
Nyttårsaften		 09-21
09-16
søndag 01.01
.		 stengt
mandag 02.01
.		 08-21

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
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Idrettskolen på Bagn
Idrettsskolen i Bagn IL er et
svært populært tiltak. 71 barn
er påmeldt og deltar på ulike
aktiviteter i løpet av høst og
vinter.
Barna er delt i 3 grupper etter alder,
fra barnehage til 7. klasse. Også eldre
ungdom fikk tilbudet, men her ble det
for få påmeldte. Idrettsskolen har inntil
vinteren kom, hatt tilhold i C-blokka, i
ballbingen og på Fossvangområdet for
øvrig hver tirsdag. Nå har også vinteraktiviteter begynt, med populær
aking i hoppanlegget vårt og alpint i
Stavadalen. Barna betaler en egenandel på kr. 200,- for hele sesongen. Da
inngår heiskort i alpinbakken, klatring
i Valdres Storhall og betaling av aktivitetsledere.
Bagn IL har svært god erfaring
med å bruke elever på videregående
som instruktører, mot noe godtgjøring.
Idrettslaget gir dem aktivitetslederkurs
så de er godt rustet, og ungene synes
det er stas med unge og «kule» instruktører. Elin Veimodet er en av de 9 russejentene som har idrettsskolen i år, og
hun sier at alle jentene er storfornøyde
med jobben. De synes det er artig å
jobbe med masse energiske unger, de
føler at de driver med en meningsfylt
fritidsaktivitet, og attpåtil får de tilskudd til russebil.
Idrettsskolen har siste økt før jul den
13/12, men fortsetter med varierte aktiviteter på nyåret.

Øverste bildet: De yngste var inne
denne gangen. Ingrid Rustebakke, Anine
Sætrang og Marte Lunde Kvam har aktivisert dem. Kristin Lie og Kamilla Ringen
var ikke med denne kvelden.
I midten: En av gruppene med instruktørene Maria Højer Bergum og Elin Veimodet i
bakgrunnen.
Nederste bildet: Den eldste gjengen
med Synne Strømmen og Elisabeth
Rolandsgard som instruktører
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Idrettsprisen 2016
Talen til ordfører Kåre Helland til idrettsprisvinner Nils Harald Huset

Det er i år tiende gangen idrettsprisen blir delt ut på kulturkvelden. Det er
idrettsrådet i Sør-Aurdal som velger ut
kandidat.
Idrettsprisen fra Sør-Aurdal kommune har følgende formål:
Utdeling av idrettsprisen skal stimulere unge talent til å satse innen idretten.
I retningslinjene for idrettsprisen
heter det:
«Idrettsprisen kan delast ut til
enkeltpersoner, fortrinnsvis talent, som
representerer ein klubb i kommunen,
er busett i kommunen, eller har lagt
grunnlaget for sin suksess gjennom ein
oppvekst i kommunen.»
Sør-Aurdal har mange kandidater å
velge mellom, og lista ligger høyt.
Vi håper at gjennom denne prisen
kan oppmuntre ungdommen til å fortsette og stadig sette seg nye mål. Jeg
er stolt over at vi har slike ungdommer
som denne prisvinneren representerer.
De er gode ambassadører for kommunen og Sør-Aurdal trenger slike.
Idrettsprisen for Sør-Aurdal kommune 2016 tildeles: Nils Harald
Huset
Sør- Aurdal idrettsråd har gjort
enstemmig vedtak om at Idrettsprisen
for 2016 tildeles Nils Harald Huset
grunnet hans brennende engasjement
innen skytterporten.
Nils Harald Huset har i flere år drevet, og driver fortsatt, med skyting på
høyt nasjonalt nivå. Han er norgesmester i elgbaneskyting. Han er også fylkesmester og landsmester i samme gren
av året. Han jobber og trener hver dag
for å nå sine mål. Har egen bane i kjeller og legger ned mange treningstimer.
Han skyter rundt 10-15 jaktfelt stevner
og 20-25 elgbanestevner i året. Ligger
på rundt 3000 skudd i året. Nils Harald
har vært primus motor og utført en stor
dugnadsinnsats i bygging av et topp
moderne jaktskytteranlegg i Hedalen.
Det er meg en stor ære å få dele ut
årets idrettspris til så talentfull, allsidig
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og flott ungdom som vi har her. Vinner
av idrettsprisen 2016 er Nils Harald
Huset. Jeg vil be prisvinneren komme
opp og motta hyllest og utmerkelse.

Ordfører Kåre Helland og styremedlem i
Sør-Aurdal idrettsråd Ola Jonny Fossholt,
hyller prisvinner Nils Harald Huset.

Kulturprisen 2016
Talen til ordfører Kåre Helland til kulturprisvinner Arne G. Perlestenbakken
Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune ble første gang delt ut i 1978. I
retningslinjene for prisen heter det:
Formålet med utdeling av kulturprisen
er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og gi en oppmuntring til
de mange som er engasjert i slik virksomhet. Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i
kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan
også deles ut til lag og foreninger.
Vedtak
Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra SørAurdal kommune for år 2016 tildeles
Arne G. Perlestenbakken.
Prisvinneren
Arne G. er en kulturbærer. Som
fotograf bruker han mye tid på å dokumenter små og store begivenheter i
Sør-Aurdal, og spesielt Hedalen. Han er
en god formidler av kultur, landskap og
personer.
Arne er beskrevet gjennom oppveksten som en snill og omtenksom person. Han hjelper alle rundt seg. I ungdommen var flink til å hjelpe til hjemme på alt som det måtte være behov
for. Han ble hjelpepleier og har jobbet
på sykehus.
Som en del av hans bakgrunn og
erfaringer hjemme der han hadde
ansvaret for personer som hadde behov
for hjelp og støtte blir han fortsatt tilkalt
i bygda ved sykdom og andre behov. Ja,
også når noen har problemer med kalving og lemming stiller Arne opp. Han
stiller opp for eldre i bygda og tar de
ofte med på turer. Det sies også at Arne
er en god kokk og karamellpudding er
vist noe av hans spesialiteter.
Det er mye gratisarbeid i dette og
Arne er håpløst og få betalt. Derfor
er det ekstra fint å få gi deg denne
påskjønnelsen for det medmenneske
du er. Jeg vil tro jeg har mange med
meg i bygda på dette og han dekker
godt kriteriene for prisen som går på
frivillighet og det å glede andre. Han er
en multimann.
Kulturformidler
Arne P. deltar aktivt i kulturliv på

Rådgiver i oppvekst og kultur Gunvor Elene Thorsrud og ordfører Kåre Helland overrekker kulturprisen til Arne G. Perlestenbakken.

mange måter. Han har gjennom et langt
liv gjort en særlig innsats for kulturlivet
i kommunen gjennom sin formidling av
bilder av begivenheter. Om det er kulturelle begivenheter, feiringer, konformasjoner eller hendelser som oppstår.
Jeg ser Arne også er brukt når det skal
formidles noe på bygdesidene. Men
han har også bidratt gjennom kor der
Arne var med å starte Hedalen sangkor
i 1969. Arne G. har også spilt trompet i
Hedalen Musikkorps.
Kulturbærer
Helselaget i bygda er også en del av
Arne men han er også en habil snekker og var ei tid sløydlærer på Nerstad
skole i treskjæring. Han var flink med
ungdom og har hat flere ungdommer
som en del av samarbeid med skolen
som heller likte praktiske ting fremfor
skole i arbeidslære på gården. Det må
også nevnes at han er en stor kulturbærer når han tar vare på Trønderfe, en
rase som anses spesiell og det er lite av.

Arne P. stikker seg frem, men på en
måte for at resultatet til andre skal bli
bra. Han fremhever aldri seg selv, men
noen hver av oss har vel blitt kommandert ved fotografering av Arne. Dette
beviser hans profesjonalitet ved hans
fotografering som igjen er hans bidrag
i formidling.
Det er ikke en selvfølgelighet å ha
en slik Arne P. i bygda, og det er det
både bygda, formannskapet og ikke
minst forslagstiller ønsker og si takk for
og formidle til andre. Igjen det er nettopp det menneske Arne P. er for alle her
i bygda som gjør at denne prisen er fortjent men også en liten takk for all din
tid du bruker på andre.
Kulturprisen 2016
Jeg har med dette den store glede
og ære å be Arne G. Perlestenbakken
komme frem å motta Kulturprisen fra
Sør-Aurdal kommune for år 2016.
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Ali sendt tilbake til Afganistan
Tirsdag 22. november fikk vi
en påminnelse om hvor store
kontraster som kan oppstå i et
barns liv.
Ali Reza Farhadi spilte i sommer
på G12 laget til Bagn IL. Han og broren på 2 år bodde på asylmottaket på
Tonsåsen sammen med mor og far. På
bildet ser dere Ali sammen med sine
lagkamerater i trygge omgivelser på
Fossvang. Rett etter at han fikk lagbilde og premie på fotballavslutningen
i oktober, ble han og familien tvangsutsendt til Afghanistan. Kun en måned
senere kunne det gått riktig galt med
hele familien. En IS soldat detonerte en
bombe inne i en moske i Kabul, men de
unnslapp så vidt fordi de var litt forsinket. I reportasjen på TV2 nyhetene rett
etter kunne man se Ali fortelle hvor
redd han er. Svein Grånås har kontakt
med familien og har fått følgende hilsen fra Ali:

Ali Reza (første rad til venstre) ble sendt tilbake til Kabul for noen uker siden.

Jeg er Alireza Farhadi 13år gammel, når jeg kom til Norge
trodde jeg var ferdig med situasjonen i Iran. I Iran gikk jeg
på afghanske skole der dem hadde litte utstyr for utdanning,
men da jeg kom til Norge jeg ble motivert og lært fort språket, og siden jeg hadde veldig lyst på å spille fotball, begynte
jeg med trening og var med i idretten og hadde glede av det,
der traff jeg mange gode venner, og jeg gjorde en god innsats
med lekser og var motivert til å lese og skrive.Jeg tenkte meg
i framtiden at jeg skulle være en profesjonell fotballist, men
dessverre Norge mente at det var forsvarlig å sende meg tilbake til Afghanistan, dem knuste drømmen min, min kjemi
til Fotballen og motivasjonen til å lære. Jeg ble hentet en natt
plutselig og hadde det forferdelig siden da. Drømmen min er
knust, Norge tenkt ikke på meg som et menneske, et menneske
som er i fare her nede. På mandag var det bare noen sekunder
mellom meg og døden jeg var veldig nær angrepet, jeg så folk
rundt meg døde fult av blodet, jeg så min egen bror skadet og
ville ikke våkne på noen timer, jeg så døden faktisk. Jeg er et
barn på 13år, og er ment til å ikke oppleve grusomhet. .Jeg kan
ikke gå ut fordi jeg er redd, jeg er for å dø, her kan jeg ikke gå
på skole, det er jo drømmen min, kan ikke engang spille fotball,
her har vi ikke trygghet for å leve, har ikke et bosted å leve i,
vi er på flukt heile tida, redd for våre liv.
Det eneste som er mitt ønske er støtte fra mine venner,
som jeg kan gjenforens med dem en dag, gå på skolen og spille
sammen.Jeg ber dere hjelpe meg, hjelpe meg å komme tilbake,
det kan dere!
Mine kjære venner jeg savner dere veldig mye. Jeg er glad
i dere!
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Betongpark på Fossvang? Anders

Brenno på
diktkveld
på Bygdesamlinga
Anders Brenno stilte på diktkveld på Bagn Bygdesamling
tidlegare i november.

Skateanlegget er svært populært, men er utslitt etter 12 års bruk.

Skateanlegget på Fossvang er svært
slitt. Bagn Il ønsker å legge til rette for
uorganisert aktivitet på Fossvang og
planlegger derfor rehabilitering erstatning av dagens skaterampe. Det nye
anlegget vil bli tilrettelagt for sparke-

sykkel og skateboard. Den er planlagt utført i betong, og får et areal på
ca 500m2. Totalpris er beregnet til 1,2
millioner finansiert med tippemidler,
kommunale midler og dugnad. Bagn
idrettslag ønsker å realisere anlegget i
2017 eventuelt 2018.

Som eit lokalt museum, vil vi vere
med på å vise fram nokre av dei flinke
ungdomane våre. Anders las eigne dikt,
både frå boka ”Vampire yeah”og frå den
siste samlinga som blir levert til forlaget
før jul. Denne diktsamlinga er skrive på
Valdresdialekt. Han las også nokre av
dikta til Kristofer Juvkam Ørjavik, ein av
dei lokale forfattarane han blir inspirert
av. Han røpte også at manuset til den
første romanen blir levert forlaget etter
jul. Alt vart bunde saman med Anders
sin forteljing om skrivelyst og behov for
å uttrykkje seg. Det var alvor og latter,
spørsmål og tanker før applaus og boksal avslutta kvelden.
Tekst og foto: Gunhild Leite

Illustrasjon over tilsvarende anlegg.
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Lys Våken
Lys Vaken er eit arrangement i den
norske kyrkja. Namnet handlar ikkje
om at vi skal være vakne heile natta,
men at vi skal være vakne overfor det
som skjer i oss og rundt oss. Vi skal
være vakne ovanfor Gud, kvarandre og
oss sjølv. Ikkje minst kan vi oppleve att
Gud er vaken for oss. No har mange
fått prøve og sove i kyrkja, men heldigvis på natta.
Vi hadde aller først bli kjend leikar.
Sjølv om alle kjende kvarandre frå før,
trur eg att alle vart litt betre kjend. Først
så leika vi ein leik der vi sat i ein ring
og målet var å komme tilbake til plassen sin ved at det vart trekt ulike kort.
Men det var tungt om man fekk fem på
fanget sammtidig.
Etterpå leika vi sheriff. Dette var ein
leik mange kunne frå før. Til slutt leika
vi bøtteballett. Det er alltid moro.
Etter dette øvde vi på å synge.
Alle fikk til og med si eiga salmebok.
Organisten spelte og så song vi og øvde
til gudstenesta på sundag. Så planla vi
preika og forbønn. Dette dreiv vi med
i grupper. Etter at vi hadde øvd ferdig
laga vi alle fine julekrybber som kjem
til å bli fine å fylle vindauga med utover
i adventstida. Vi var også ute og akte i
mørkret – det gjekk fort. Når vi kom inn
att fekk vi taco og såg på film.
Klokka 10 gjekk vi opp til stavkyrkja
i mørkret. Oppi stavkyrkja lærte vi alle
mykje nytt om stavkyrka i Reinli som
er frå 1200-tallet. Vi lærte blant anna
at porten du går gjennom for å kome
bort til kyrkja heiter stupul og att det er
oppi der kyrkjeklokkene heng. Det er 3
klokker i denne stupulen. Ein prest ved
namn Sira Tord er gravlagd under golvet i stavkyrkja. Det er laga eit kors av
naglar over grava. Mange syntes dette
var litt ekkelt å tenke på, nokon syns og
det var litt ekkelt å høyre om att spedalske ikkje fekk koma inn i kyrkja for
att folk kunne bli smitta. Då sto dei i
staden i ein liten gang utanfor
kyrkjerommet og høyrde på gudstenesta
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Helga 19. - 20. november var 14 barn
samla i Reinli kyrkje på Lys Vaken.

sjølv om dei ikkje kunne sjå nokon ting.
Men det var ein liten luke i veggen der
dei kunne prate med presten, skrifte
eller få nattverd.
Men noko mange synes var artig var att på ein bjelke i taket var det eit
fotspor av ein bar fot. Truleg er dette frå
ein av dei som jobba med å bygge kyrkja. På en varm dag gjekk det kanskje
ein sveitt fot over denne bjelken som
seinare skulle vere i taket. Etter dette så
har fotavtrykket blitt igjen og har stått
der i 750 år.
Etter at vi hadde vore inne i kyrkja
gjekk vi ein koseleg lysløype i mørkret
rundt kyrkja. Her fekk vi gå rundt og
lese bibelvers. Dette er ein tur eg trur
ingen ville vore forutan.
Søndagen var ein trivelig dag. Med
generalprøver og framføring. Vi hadde
også mykje artig utanom øvinga og programmet. Vi leikte gøymsel, makrell sisten – (for dei som hugsar) og vi hadde
sketsjar for kvarandre. Ein av sketsjane
med inspirasjon frå Costa del Kongsvik,
vart vist fram før kyrkjekaffien og vart
ein humoristisk avslutting på ein fin
gudsteneste.
Ein ting som er sikkert er att alle har
hatt ein trivelig helg med mykje latter
og glede. Framføringa gjekk kjempebra og eg trur alle vart
fornøgde. Vi avslutta med fin
gudste-

neste med flotte innspel, tankar og
musikk. Tusen takk for ein kjempefin
helg som godt kunne vore mange dagar
til. Denne helga ville eg aldri vore forutan å eg trur eg pratar på vegne av alle
som var med på denne opplevinga, når
eg oppfordrar til å bli med neste gong
det er lys vaken.
Allereie neste søndag er det første
søndag i advent og advent og jul handlar jo nettopp om lyset som kom til
verda gjennom jesusbarnet. Jesusbarnet
vart født i ein vanleg stall i Betlehem ein
gang for over 2000 år sidan og no er han
konge til evig tid. Ikkje over eit slott av
gull, men likevel over det finaste slottet
som fins. Dette var den siste søndagen i
kyrkjeåret å eg syns dette var ein verdig
avslutning for i år. God jul til dykk alle.
Tekst og foto: Marine Thorsrud
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Sør-Aurdal-hallen

Tegningene og illustrasjonene
viser hvordan nybygget på
Fossvang vil se ut.
Bygget skal erstatte C-blokka på
ungdomsskolen og i tillegg gi etterlengtet plass til Bagn skule. Etter at
man har lagt til mer areal for skole er
bygget kostnadsberegnet til 146 millioner kroner. På grunn av tippemidler
og refusjoner er netto utgift beregnet til
ca 94 millioner. For denne summen kan
man se fram til betydelig bedre forhold
for skole, kultur, svømming og idrett. I
tillegg får Bagn skule flere svært etterlengtede store klasserom og arealer til
kulturskolen. Totalarealet på bygget slik
det er nå er ca 4250 m2, med 25 meters
svømmebasseng og en normalhall på
25x45m. Det er budsjettert med en
kostnadsramme på 120 millioner i 2015.
I kommunestyremøtet 6. desember skal
politikerne ta stilling til å økning av
rammen slik at bygget kan realiseres
slik det er nå. Det er planlagt byggestart
i 2017 med ferdigstillelse i 2019. For
mer informasjon, gå inn på kommunen
sine sider, spør nærmeste politiker, eller
følg med inn mot kommunestyremøtet
tirsdag 6. desember.
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Illustrasjoner og tegninger er foreløpige og kan bli endret.

Vi må våge
Ofte må en våge å satse for å få utvikling. Skal ressurssterke unge familier velge å bosette seg her må det være attraktivt
nok. Når valget er tatt om å flytte til Valdres er det kanskje enkle praktiske ting som avgjør om det blir Bagn, Fagernes eller for
eksempel Rogne. Fritidstilbud, reisevei, boligtomter, skoletilbud, barnehageopptak osv. Når vi vet at tilskuddet til kommunen
beregnes ut fra innbyggertallet, så blir det dyrt om en eller flere familier i stedet velger å bosette seg andre steder enn her. Vi
må investere for å skape vekst og inntekter til kommunen; ikke skjære alt inn til beinet og spare oss til fant. Gjør framtidige
generasjoner en tjeneste ved å bygge stort nok denne gangen. Kanskje burde vi koste på oss terapibasseng i samme slengen?
Det blir i hvert fall ikke billigere å bygge senere. Så får hver og en av oss bestemme om vi vil være en del av løsningen eller
være en del av problemet.
Alle ser frem til å kunne ha skoleavslutninger for alle elevene samtidig (med både foreldre, søsken og besteforeldre).
Kulturskolen vil få etterlengtede øvingslokaler og de største klassene på Bagn Skule får større klasserom. Flere aktiviteter kan
foregå samtidig. Dermed kan mor (eller far) trene med Friskis & Svettis, mens barna er på turn, håndball eller svømming.
Vi gleder oss til å ta nybygget i bruk og fylle det med aktivitet og glede. For en ting er i hvert fall sikkert, de viktigste brukerne - framtidens Sør-Aurdøler, de ønsker dette.
Av Steinar Skjerve, Bagn idrettslag
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Status E16 Bagn – Bjørgo
Som mange merker når de kjører Bagnskleiva, har det skjedd mye ved Klosbøle og videre mot
Bjørgo. Terrenget forandrer seg og det er mye anleggstrafikk som møter bilistene mellom Bagn og
Bjørgo.

– Vi er i rute og det meste går
som planlagt, forteller daglig leder i
Brødrene Dokken, Jan Dokken. Til nå i
prosjektet har de ikke møtt på de store
utfordringene. – Vi har gjort mye arbeid
på kort tid, legger han til.
I skrivende stund har de nådd
grensen til Sør-Aurdal. De sprenger seg rundt 50 meter innover i uken
og Brødrene Dokken kjører ut 8-900
kubikk masse i løpet av de to første
timene etter hver salve. I tillegg kommer annet arbeid i forbindelse med
veiprosjektet. – Det er ikke plass til alt
i Kjerringsvingen, sier Jan Dokken. Han
tenker mye på Reinlivegen og håper
snart det blir en avklaring på dette og
at de kan kjøre tunelmasse dit. Dokken
mener at kommunen ikke har gjort jobben sin her. Man er avhengig av at fylkeskommunen må komme på banen.
I tillegg til 32 mann på E16 Bagn
– Bjørgo, har Brødrene Dokken flere
andre prosjekter. Blant annet veien
fra Liagrenda til Liaåsen, kraftverket i
Liagrenda, og i Oslo.
Byggeleder i Statens vegvesen, Lage
Bakken, forteller at alt går som plan-
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lagt. – Det kan bli noen endringer på
rekkefølge på ting som ble sagt i starten, sier han. Trafikkavviklingen har gått
greit, men noen problemer har snø og
glatte veier gitt. Bakken oppfordrer fortsatt bilistene til å vise hensyn og holde
fartsgrensene når de passerer anleggsområdet.

– Fundamenteringsarbeidet og
annet arbeide med brua i Bagn vil starte
over nyttår. Den skal stå ferdig høsten
2017, avslutter Lage Bakken

BraMat-kurs for barnefamilier i
Sør-Aurdal
For andre gang har Helsestasjonen og Frisklivssentralen i høst arrangert
BraMat-kurs for barnefamilier.
Kurset er bygget på de nasjonale
retningslinjene for kosthold og fysisk
aktivitet. I løpet av fem treff lærer deltakerne fakta om kosthold, i tillegg til
praktiske oppgaver. Blant annet hvor
mye frukt og grønnsaker man bør få i
seg, hvor mye og hvorfor man bør få i
seg fiber, hva som er sunt og usunt fett.
«Vi vil vise at det kan gjøres enkelt! Vi
forsøker å vektlegge betydningen av
de små stegene og valgene i hverdagen» sier frisklivsveileder Ida Blåfjelldal.
Kurset skal bidra til å øke bevisstheten
rundt eget kosthold og egen hverdag,
og motivere deltakere til å gjøre endringer. — De fleste av oss har nok tanker
om noe vi kunne gjort annerledes eller
bedre når det kommer til kosthold, sier
helsesøster Reidun Haugen Gran.
Noe av det som blir formidlet på
kurset, er hvordan gjøre gode og enkle
valg i butikken ved å se på og lære å
lese matvareemballasje. «I butikken finnes det mange forlokkende emballasjer
som kan se ut som sunne alternativer
uten at de nødvendigvis er det. Vi vil
lære deltakerne å kunne sammenligne
matvarer i butikken» sier Gran. Et annet
tema som kommer opp på kursene,
er hvordan man kan vurdere det man
leser i sosiale medier og artikler i ukeblad. Her er det viktig å være kritisk, og
kunne vurdere det man leser, for her er
det et hav av informasjon.
Et av treffene foregår på skolekjøkkenet. Her var fokuset enkle, raske og
sunne retter, etter deltakernes ønske.
Helsestasjonen og Frisklivssentralen
håper de kan fortsette å ha BraMat-kurs
for barnefamilier hver høst. Vi har det
veldig gøy på kurs, og lærer masse av
deltakerne ogs.
Påmeldingen til neste års kurs er før
sommerferien i 2017.
Tekst: Ida Blåfjelldal
Foto: Rune Larheim

Her lages det herlige bananpannekaker.

Her er bordet dekket og klart for mat.
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Sesongstart for Even
Sesongstarten på Beitostølen er på mange
måter et høydepunkt for en skiløper.
Det er her alle møtes til dyst igjen etter en lang sommer
og høst med mye trening. Mange føler de har gjort en god
treningsjobb, mens andre kunne tenkt seg litt mer tid før
startskuddet går.
En ting som er sikkert, alle kommer med forventninger og
mål om hvordan første renn og ikke minst sesongen skal bli.
Jeg er intet unntak. Når jeg står på startstreken, første konkurransen på fredag går det mange tanker gjennom
hode. Får jeg til det jeg har trent på i sommer, høst og blir det
slik jeg har forestilt meg? Etter 15km klassisk skigange har
jeg svaret. Som alltid er sesongens første skirenn brutalt.
Lørdagens 15 km skøyting sto jeg over for å lade opp til
søndagens skøytesprint.
Sprinten ble en liten opptur i motsetning til fredagens 15
km. Selv om det stoppet fort opp i kvartfinalen etter et særs
dårlig oppløp. Kroppen føles litt bedre, men jeg føler fortsatt
jeg har en del mer å gå på.
Med de svarene jeg fikk på Beitostølen, gleder jeg meg til
fortsettelsen utover vinteren.
- Even Sæteren Hippe

NÅ

også med

Makalausbua
og familiebakken

er åpen hver lørdag og søndag
fra kl 10.00 - 16.00.
Storbakken åpner
så snart forholdene tillater det.

I julen er det åpent

fra 26. desember til 30. desember,
kl 10.00 - 15.00.
Nyttårsaften kl 10.00 - 13.00.
Øvrige juledager stengt!

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

Nyttårstilbud

på Bagn treningssenter
Melder du deg inn innen 14. januar 2017
kan du trene hele 2017 til gunstig pris!
Over 20 år er prisen kun 2500,- for hele 2017*
Under 20 år er prisen kun 1600,- for hele 2017*

Gå inn på www.deltager.no/BagnTreningssenter2017
for å melde deg inn.
Når betaling er registrert, branninstruks og
medlemsbetingelser signert vil du få utdelt nøkkelbrikke.
Da er det bare å begynne å trene!
Har du nøkkelbrikke så bruker du brikken du har.
For spørsmål kontakt Tore på tlf 907 43 140 (på dagtid)
eller på epost medlem@bagn.no
*Nøkkelkortet kommer tillegg med 100,- du må også være medlem av Bagn IL

Begna
idrettslag
Begna idrettslag blir 30 år i
2017, og i den forbindelse
«oppdager» vi at vi ikke har
noe logo.
Logo-konkurranse
Gjennom tidene er det mest ski som
har vært vår hovedaktivitet, og nå når vi
har fått så flott skiskytteranlegg er det
på tide å få plass en logo. Vi vil gjerne
herved få utlyse en konkurranse om å
tegne/designe Begna idrettslag sin logo.
Håper mange har lyst til å delta. Styret
kårer en vinner. Frist for innlevering er
1. februar. Styret må få forbeholde seg
retten til ikke å velge noen av de innsendte forslagene.
Skitrening
Apropos skiskytteranlegg, det blir
treninger de kveldene det er ordinær
skitrening på Åsemyra - på mandagskvelder, og vi trenger forelder som
har lyst og mulighet til å være med på
standplass. Noen unger har allerede fått
prøve, og dette er moro!
Følg med på Begna il sin facebookside, der vil vi oppdatere med ytterligere informasjon.
Tekst og foto: Inger K. Råheim

Bagn IL-tekstiler

fine julegaver
BIL windbreaker

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

BIL buff kr 30,Trimtex vinterdress

barn: kr. 1200,- voksne: kr. 1800,Kan bestilles i bruktbutikken,
på facebook/BagnIL eller
på mobil 911 92 108 (Anne)
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Stor trafikk i bruktmarkedet
Bruktmarkedet flyttet tidligere i
år fra Valdrestunet til i «gamle» Bagn
sentrum. Pågangen av varer har vært
så stor at vi har sett oss nødt til å leie
lagerlokaler til møbler og andre større
ting. Åpningstidene er fredag 11-15 og
lørdag 11-15. Vi håper mange tar turen
innom for å handle og levere inn ting
som fortsatt fortjener å bli brukt. Det
er mange som bidrar til å holde butikken åpen, men har plass til flere. Det er
morsomt og sosialt og du bidrar direkte
til utvikling av nærmiljøet vårt. Ta kontakt og bli med på laget! Inntektene
går uavkortet til innsamlingskontoen til Bagn Idrettslag. Tom oktober
har bruktmarkedet bidratt med min
150.000 i 2016. Samlet siden oppstart
nærmer det seg 800.000. Samlet har nå
Bagn Idrettslag over 1.200.000 avsatt til
idrettsbygg på Fossvang. Det planlagte
nybygget på Fossvang er som kjent
plassert på Bagn Idrettslag sin tomt.

Kjellaug Hagadokken er én av mange som bidrar til å holde butikken åpen.

Medarbeider i administrasjonen, med
hovedfokus på kalkulasjon og beregninger

Julens åpningstider

På grunn av stor ordretilgang søker Brødrene Dokken
medarbeider i administrasjonen med hovedfokus på
kalkulasjon og beregninger, for snarlig tiltredelse.
Vi søker deg med høye ambisjoner og gode personlige
egenskaper. Du bør ha erfaring fra bygg og anlegg og ha
god kjennskap til data. Erfaring med kalkulasjon e.l. vil
være særlig relevant.

søndagsåp. 11.12.
søndagsåp. 18.12.
man 19.-tor 22.12.
lille julaften

Spar Senteret Kafe Vinmonop. Apotek
14-18 stengt 11-18 stengt
stengt
14-18 14-18 11-18 stengt
stengt
8-21 10-20 9-19
10-18
9 - 17
8-21 10-20 9 -18 10-18
9-17

Arbeidsted: Storebruvegen 2, 2930 Bagn.

Julaften

9-13

9-12

stengt

9-12

Søknadsfrist 20.12.2016.

1. og 2. dag jul
tir 27.-tor29.12.
fredag 30.12.

stengt
9-21
9-21

stengt stengt stengt
10-18 10-18 10 - 18
10-20 10 - 20 10-18

stengt
9-17
9-17

Nyttårsaften

9-16

9-15

9-14

Søknad eller spørsmål sendes til:
Post: Brødrene Dokken AS, Storebruvegen 2, 2930 Bagn
Epost: ole.ronny@brodr-dokken.no

Maskinførere

Brødrene Dokken er på utkikk etter dyktige maskinførere.
Ta kontakt for mer informasjon ved interesse.
Henvendelse rettes til post@brodr-dokken.no
eller 915 70 440.
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søndag 01.01.
mandag 02.01.

Stengt
8-21

stengt

9-15

10 - 15

stengt 11-18 stengt
10-18 09 - 19 stengt

il en
Velkommen tndel!
trivelig juleha

stengt
9-17

Skigruppene i
Bagn, Begna og Begnadalen IL
inviterer unge og eldre til en ny sesong med skirenn og skiglede vinteren 2016 - 17.
Skirenndagen er nå blitt flyttet til ONSDAGER som det tidligere er informert om.
Det er felles klubbcup med Bagn
Il og Begna IL og Begnadalen IL. Det
blir renn annenhver uke Leirskogen og
Åsemyra. Rennstart kl. 18.15 for de uten
tidtaking, og kl. 18.30 med tid. Tilbud
om null-løp for de voksne, og ned til de
som er født i 2003.
Påmelding fra kl. 17.45 (klubbmesterskap kl. 11.00). Kuldegrense er - 15
grader C. Ved vanskelige værforhold
kan løypelengden forkortes, eller rennet utsettes/avlyses. det blir lagt ut info
på faceboksiden til Bagn IL før kl 17.00
på renndager dersom det avlyses. Saft
serveres ved hvert renn. I tillegg selges
også kaffe og vafler.

Skisamling på Leirskogen
Vår svært populære skisamlingen
blir fredag til lørdag 13-14 jan, med
overnatting på grendahuset for de som
er født i 2008 og tidligere. Det er også
mulig for yngre å være med, men med
foresatte. Deltakeravgift kun kroner kr
200 (aktivitet, overnatting, mat og minner for livet inkludert).
Skitrening/skileik blir det hver
MANDAG på Leirskogen eller Åsemyra
kl 17.30. Motsatt sted av hvor det er
klubbrenn den uka. Stilart som klubbrennet den uka.. Kommer tilbake til
når vi starter med trening. På de treningene som blir på Åsemyra, blir det også
samtidig aktuelt å prøve skiskyting.

Aktivkontingent er kr 200,-.
For Bagn IL innkreves denne
18.01./01.02. Eller innbetales til konto
2320.18.11902
For Begna IL og Begnadalen IL
11.01./25.01. Eller innbetales til konto
6185 05 13928.
Dette dekker deltakelse og premiering på alle klubbrenn samt deltakelse
på kretsrenn/landsrenn.
Vi ønsker skiløpere i alle aldre og
på alle nivå velkommen til en ny og
variert skisesong!
Leder Bagn: Oddvin Sørbøen tlf. 924 59 590 (styremedl. Merethe Lundene, Ole Jørgen Bergene og
Anette Dokken).
Leder Begna: Inger Råheim, tlf. 99 28 70 16
Leder Begnadalen: Knut L Hougsrud, tlf. 488 99 339

Terminliste
sesongen
2017
Dag
Dato
Sted
Status
ons
ons
ons
Fr/Lø
ons
ons
ons
ons
ons
ons
ons
ons
ons
Sø

21. des
04. jan
11. jan
13/14. jan
18. jan
25. jan
01. feb
08. feb
15. feb
22. feb
08. mars
15. mars
22. mars
02. april

Åsemyra
Åsemyra
Leirskogen
Leirskogen
Åsemyra
Leirskogen
Åsemyra
Leirskogen
Åsemyra
Leirskogen
Leirskogen
Åsemyra
Leirskogen
Leirskogen

Stilart
Klubbrenn
Fristil
Klubbrenn
Klassisk
Klubbrenn
Fristil
Skisamling for alle født 2008 og tidl.
Mer info kommer
Klubbrenn Telenorkarusell
Fristil/Langrennscross
Klubbrenn Telenorkarusell
Fristil/Langrennscross
Klubbrenn
Klassisk
Klubbr. Telenorkarusell Premiering Telenor Fristil/Langrennscross
Klubbrenn
Klassisk
Klubbrenn
Klassisk
Klubbrenn
Stafett/Fristil/To mannslag
Klubbrenn
Fristil
Klubbrenn
Fristil
Klubbmesterskap Premiering klubbcup
0-løp

Søndag 5. mars arrangerer Bagn Il åpen dag i Stavedalen skissenter.

Andre aktuelle lokale renn sesongen 2016 - 17

15. jan
11. mars
12. mars
13. april

12.00
1200
Fra kl 10.00
11.00

Åsemyra
Leirskogen
Hellebekken
Ellingsæter

Landsrenn
SPB1 Valdresmesterskapet i stafett
Kongsvegløpet
Ellingsæterrunden

Fristil
Fristil
Klassisk
Trimrenn

Vi tar forbehold om endringer i terminlista!

Visste du at Bagn treningssenter har spinning på tirsdager?
Sør-Aurdalsposten
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19

11

Fotballsesongen 2016

Knøtt Valencia

Knøtt City

Gutter 10 Real Madrid, Barcelona & Messis

Gutter 12

Gutter 14

Jenter 10

Jenter 12

Jenter 12 (2)

Jenter 14

Knøtt Ariel

Takk for støtten i 2016
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KUNNGJØRINGER
UKM 2017 Valdres

UKM er for deg mellom mellom 13
og 20 år, men er du under 13 år, kan
du fremdeles delta om du er med i
en gruppe med eldre ungdommer.
Påmelding fra 1. desember 2016 www.ukm.no
Mønstringsdato Valdres er
Lørdag 28. januar 2017 i kulturhuset på Fagernes.

Nissemarsj

10. desember kl 16.00

Fakkeltog fra Sør-Aurdal ungdomsskole
- og kanskje kommer nissen!

Velkommen til

Sommerfest på Fossvang 24. juni 2017

KUNNGJØRINGER

Julekonserter
Tradisjonen tro arrangerer Bagn og Begnadalen musikkorps
julekonserter den siste helga før jul.
Det blir go’klang fra både messing og sangkor m/solister,
samt andakt, orgelmusikk
og masse god julestemning.
Begnadalen kirke 17. desember kl 18.00
Bagn kirke søndag 18. desember kl 19.30
Konsertene er gratis, men det er mulig å gi en
gave til korpsene ved utgangen.
Velkommen!

Bagn IL idrettsskole
2017

Bagn IL idrettsskole fortsetter tirsdager fra kl 17.45-19.00
Første dag etter nyttår er tirsdag 10. januar
For påmelding, aktivitetsplan og mer informasjon
www.bagn.no/bagn-il/idrettskolen
Mvh Bagn Idrettslag

På kvelden er det Byting
- kjent fra Norske Rednecks på TV som spiller opp til dans!
Mer informasjon kommer.

Har du lyst til å være med på laget
og arrangere fest og andre aktiviteter?
Ta kontakt på idrettslaget@bagn.no
Vi lover deg mye arbeid,
gode kollegaer og en hel masse moro!

Seniorlag herrer fotball i 2017?
Har du lyst til å spille fotball?
Vi er en gjeng som jobber for å melde på
et seniorlag fotball i sesongen 2017.
Vi har en god del spillere allerede,
men trenger flere.
Ta kontakt med Toni på epost
smurfebror@hotmail.com

Arrangør er støttegruppa i Bagn IL

Joker Finnøen i Begnadalen
har følgende åpningstider i julen:
Juleaften
Romjula
Nyttårsaften

08.00 - 12.00
08.00 - 15.00
08.00 - 13.00

Velkommen til en hyggelig julehandel!

Ons 21. - Fre 23. des
Julaften		
Romjulen		
Nyttårsaften

09-20
09-13
09-17
09-17

Velkommen til en hyggelig julehandel
i Matkroken Reinli!
Sør-Aurdalsposten
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA-posten kommer i februar/mars 2017

Dette skjer i Sør-Aurdal!
10.12. Bagn IL Nissemarsj 		
kl 16.00
17.12. Julekonsert i Begnadalen kirke
kl 18.00
18.12. Julekonsert i Bagn kirke 		
kl 19.30
13./14.01. Skisamling Leirskogen
15.01. Landsrenn Åsemyra
28.01. UKM Fagernes
05.03. Bagn IL skidag i Stavedalen skisenter
13.03. Kongsvegløpet
24.03. Bagn IL årsmøte kl 19
13.04. Ellingsæterrunden
24.06. St. Hansfeiring på Fossvang
12.08. Kongsvegrittet
02.09. Grendacup Fossvang
16.09. Bjødalskampen OPP

Husk seniordans hver torsdag på Fossvang
- bli med og dans!

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

Åpent fredager 11-15 og lørdager 11-15
Vi tar imot pyntegjenstander, antikk, glass,
gamle radioer, tregjenstander, norgesglass,
småmøbler, sportsutstyr, bilder, håndarbeid osv.
Du finner oss i sentrum rett ved siden av Bakeriet i Bagn.
Alt arbeid er på dugnad og alle inntekter går til
utvikling avFossvangområdet/idrettshall.
Har du lyst til å være med som frivillig i bruktbutikken?
Ta kontakt med Torhild på 918 30 496
På forhånd takk!

