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Gode sammen
Vi er stolt sponsor til Bagn IL.
Vi engasjerer oss og støtter opp om lokalt kultur og idrettsliv.
Ta gjerne kontakt med oss for en bank, forsikring, regnskap
eller eiendomsprat. 1
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Temakveld
SAUS, torsdag 30. mars
kl 19-21.
Lær mer om hvordan du kan bidra
i barn og unges mediehverdag!

Tema: Nettvett og foreldrerollen

VÅR VISJON:
Trygghet og brukerglede
Vi vil at barn og unge skal kunne bruke
mediene på en trygg og bevisst måte.

VÅRT ARBEIDSGRUNNLAG:

Hvordan kan jeg engasjere meg
i barn og unges mediehverdag?
Visste du …

Barn i fokus
Barnevakten arbeider ut fra FNs
barnekonvensjon som understreker
barnas rett til å bruke mediene og
deres krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig.

VÅR ARBEIDSMÅTE:

• at barn og unge ønsker foreldre som
deltar i livene sine?
• at barn og unge ønsker å bli sett og hørt?
• at du er et sterkt forbilde for barnet ditt?
• at du kan bety en forskjell for barnet ditt?

Engasjerende og bevegende
Barnevakten samarbeider tett med
frivillige organisasjoner, offentlig
sektor og kommersielle medieaktører for å skape trygge rammer
og fremme gode medieprodukter.
Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten
om medietilbudet til barn, og
intervjues nærmest ukentlig i riksog regionpresse.
Vi kårer årets beste familieprogram
og familiespill.

Annonsepriser
1/1 side
kr 4.000,kr 2.200,1/2 side
1/4 side
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www.reinli.no
www.begnadalen.no
www.hedalen.no
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Lær mer om hvordan du kan bidra i barn og unges mediehverdag

– kom på temakveld med Barnevakten!

Det snør ikke skiløyper
- støtt våre driftige løypelag!

Sted:

Sør-Aurdal ungdomsskole

Dato/tid:

Torsdag 30. mars 2017, kl. 19.00 - 21.00

Tema:

Nettvett og foreldrerollen

Trond Sæthren fra Barnevakten vil også snakke med elever fra 4 - 10 klasse på alle
skolene i kommunen om NETTVETT. Torsdag 30. mars besøker han Begnadalen skole og
Hedalen barne- og ungdomsskole. Fredag 31. mars besøker han Bagn skule og Sør Aurdal ungdomsskole. Prosjektet er et samarbeid mellom FAUene ved alle skolene,
Utdanningsforbundet og tjenesteområde Oppvekst og kultur i Sør-Aurdal kommune.

Fjellstølen Løypeservice
konto 2325.15.49761
Makalus løypelag
konto 1503.48.24018
Hellebuklia løypelag
konto 1503.75.29122
Hedalen løypelag www.barnevakten.no
konto 6185.05.30490
Hølervassløypene
konto 203.22.56242

PS: både Hedalen Idrettslag, Begna idrettslag og Bagn idrettslag
lager skiløyper med løypemaskin!

Forsidebildet:
Nordre Fjellstølen, med utsikt opp mot Hollastølfjellet. Foto: Anne Dyve

NØDNUMMER
BRANN: 110 - POLITI: 112 - MEDISINSK NØDHJELP: 113
Politiet der du er: 02800
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Sør-Aurdalfriskusen 2016
Turkarusellåret 2016 er oppgjort og Friskusen er trukket.
Alle som var registrert minst
10 ganger i en eller flere av de
26 registreringsbøkene i Sør
Aurdal, var med i trekningen.
Årets spreke og heldige friskus
var Gro Merete Holde. Sammen med
æren av å være årets friskus, fikk hun
et personlig fat, malt av Tutta Solberg.
Motivet er hentet fra Bergatn der Gro
Merete hadde de fleste turene sine.
Fatet ble overrakt på skisamlinga på
Leirskogen, og ungene var litt usikre på
om turgåeren på motivet liknet på Gro
Merete. Beskjedne Gro Merete kunne
ramse opp mange andre som hadde
fortjent tittelen, og det har hun for så
vidt rett i. Det har vært mange spreke
turgåere på turmålene, og det er tilfeldig hvem av dem som trekkes ut. Vi
minner for øvrig om at for å være med
i trekningen, så må alle selv telle antall
turer på det enkelte turmålet, og skrive
det i parentes bak navnet sitt. Ellers blir
opptellingen uoverkommelig. Vi gratulerer årets friskus !

Gro Merete Holde ble Årets friskus.

Barnas turkarusell
Det var relativt få barn blant de med
minst 10 registreringer, så vi minner
spesielt om BARNAS TURKARUSELL
i 2017. Noen turmål er blinket ut som
barnevennlige, og har stempler til registreringskortene i turkassa. Alle barn
skal ha fått registreringskort på skolen, men de kan også lastes ned fra
www.bagn.no/BagnIL/TurogTrim. De
10 turmålene er Hølerajuvet, Åsemyra,
Makalaus, Bergatn, Høgdefjell, Øvre
Grunntjern,
Puttekollen,
Surtind,
Stamskollen
og
Bjødalskampen.
Karusellåret avsluttes medio oktober,
og da er det litt ekstra premiering for
barnas turkarusell.
T-skjortevinnere
Det trekkes ut 10 vinnere av
T-skjorter blant samtlige registreringer.
Følgende vant t-skjorte:
• Øvre Grunntjern: Anny Bakke
Perlestenbakken
• Storsvingen: Ola Jakob
Nybråten
• Bjødalskampen: Erik Bøhn
• Puttekollen: Lars Bertelrud

Lars Bertelrud og Erik Bøhn er to av ti heldige T-skjortevinnere.
•
•
•
•

Ørneflag: Sigrid Haugen
Tølleberget: Bjarne Berg
Bergekøllen: Hjørdis Dahl
Kristiansmokollen: Signy og
Kalle Kollsgård Eide

•
•

Barnefeten: Christine Knudtzon
Jugerud: Kåre Randem
Tekst og foto: Anne Dyve
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Språklærer’n vår er 70 år!

Amalie og Christine
spilte og sang.
Hans Ole og
Kristian talte på
vegne av elevene.

En intetanende Svein forlot tysktimen i 9. klasse og trodde han gikk til
en ordinær lunsjpause med matpakka
under armen. I stedet ble han møtt med
bursdagssang fra samtlige elever og
lærere i glasshuset, og full fest med flotte, elevbakte kaker, taler og underholdning. Hans Ole Grimsrud og Kristian
Granås sa noen velvalgte ord til sin
svært populære lærer. Og selv om de
ga mange humoristiske stikk i anledning alderen og hans tørre humor, så
var det ingen tvil om kjærligheten de
formidlet. Christine Bøen og Amalie
Haraldsen Lund sang og spilte gitar.
Svein har arbeidet på SAUS i 30 år
og har offisielt gått av med pensjon.
Men ettersom skolen nødig vil miste
hans enorme kompetanse, elevene
trykker Svein til sitt bryst og han selv
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ønsker å fortsette, så er det inngått en
avtale med kommunen som gjør at skolen kan beholde ham inntil videre. Til
alles store glede.
Sveins kapasitet som språklærer er
velkjent for alle. Han synes selv det er
vanskelig å tallfeste antall språk han
behersker. Han forstår greit 20-30 ulike
språk, og snakker de fleste, men i litt
varierende grad. Selv han opplever å bli
litt rusten når språkene ikke holdes ved
like. Historie og kristendom er to andre
fagfelt der Svein briljerer. Alle som har
hatt ham som lærer, og det er ikke få,
minnes helt sikkert hans gode formidlingsevne når det gjelder viktig historie
og skjellsettende episoder. Og selvsagt
gjengangervitsene hans.
Å stå i læreryrket til aldersgrensa på

70 år som Svein nå gjør, er uhyre sjeldent. Rektor bemerket dette i sin tale, i
tillegg til at han også berømmet Svein
for hans positive holdning i hverdagen. Det er heller ingen hemmelighet
at Svein bruker mye av sin fritid til å
stille opp for andre, enten det er behov
for ekstra språktimer eller behov av mer
personlig karakter.
Sveins to døtre tar ham med på
«blåtur» i slutten av februar. Han aner
ikke hva eller hvor de skal, men har håp
om en eller annen konsert. I sin tale
påpekte Kristian forskjellen i elevenes
og Sveins musikkinteresse, og påsto at
han bare lyttet til døde operasangere.
Herved har Svein tilbakevist at det bare
er døde artister som faller i smak.
Vi gratulerer!

Bygdas store språkfantom Svein Lund har nylig
rundet 70 år, og er still going strong på SAUS.
Jubileet ble behørig feiret på skolen med en
elevstyrt overraskelsesfest i glasshuset.
Tekst og foto: Anne Dyve
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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 		
lørdag 		 08-21
09-18

ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80
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Akedag for nye landsmenn
65 innvandrerbarn med foreldre fikk en frisk utedag på
Bjørgo i januar, takket være
Per og Unni Valland og deres
gode kolleger.
Per og Unni stilte hus og eiendom
til disposisjon, og hjelpere fra innvandrerskolen, Frisklivssentralen og Røde
Kors på Bagn stilte mannsterke opp for
å bidra til at barna skulle få en positiv opplevelse. Noen av disse familiene hadde vært i Norge i mindre enn 1
måned.
Flust av akebrett, akematter og truger var skaffet til veie. Etter en litt forsiktig start på dagen, delvis på grunn av
isete forhold, ble akebakken på jordet
etter hvert svært populær, og store og
små kastet seg snart utfor på akedoningene sine. Rekruttgruppa i Bagn Røde
Kors, med bare innvandrerdeltakere, sto
klare i bunn av bakken for å ta imot og
sørge for en trygg målgang. Men om
uhellet skulle være ute, så har de vært
gjennom ett og annet i 1.hjelpskurset
sitt i vinter og de var parate til å bistå.
Dagen forløp heldigvis uten skader av
noe slag.
To andre populære karer var
Åsmund Haugen og Bjørn Storbråten
med skuterne til Røde Kors. Med skuterhengerne fulle av hvinende unger
som aldri gikk lei, runde etter runde på
jordet, fikk de to knapt tid til kaffepause i løpet av dagen. Flere andre gode
hjelpere fra både Røde Kors og innvandrertjenesten, fra Bagn og Etnedal,
stilte opp der det var behov. De lagde
saft, kakao og kaffe, grillet kyllingpølser, hjalp til med trugene, viste bruk
og kasting av redningsline, sørget for
fyr i bålpanner og stilte som julenisser.
Arrangementet var opprinnelig planlagt
rundt juletider, og personlige julegaver
var innkjøpt til samtlige barn. Så selv
om dagen ble skjøvet ut en måned til
det faktisk var tilstrekkelig snø, så stilte
nissene med gaver.
Som leder både på innvandrerskolen og i Røde Kors, er Per svært opptatt
av våre nye innbyggere som kommer
fra vanskelige kår. Det er nærmest blitt
en livsstil for ham og Unni å stille opp
for de som trenger det. Denne gangen
ønsket de altså å vise dem gleden ved et
aktivt uteliv, også i minusgrader.

Khaled og Seppan
dokumenterer aketuren.

Tabarak og Rawan i god
fart ned bakken.

En av de sistankomne familiene til Bagn. Basel og Halfa
med døtrene Sidra, Rahaf,
Rayan, Rimas, Sadal og
Kamar.

Per og Unni Valland samlet
venner fra alle verdens
hjørner til akedag
Tekst og foto: Anne Dyve
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UKM Valdres
Lørdag 18. februar avholdt
kommunene i Valdres UKM
2017 i kulturhuset på Fagernes.
3 av 28 innslag fra scenen var
fra Sør-Aurdal, i tillegg til 10
kunstverk.
Elevene fra malekurset i kulturskolen i Sør-Aurdal hadde blant annet
laget en by i tre, en kollektiv installasjon. Mange flotte malerier og andre
kunstverk ble presentert i utstillingen, blant annet ”Elias bror” malt av
Othilie Hansebakken fra Begnadalen.
Hansebakken går videre til fylkesfestivalen 31. mars til 2. april på Gran, med
maleriet sitt.
Vakker sang av Maja Hansebakken,
Lea Sandvik og Marianne Bang
Skjerpen, samt stemningsfull dans av
Sarah Emilie Tobiassen var sceneopptredener fremført av elever fra kulturskolen i Sør-Aurdal. Ingen av disse
gikk dessverre videre til fylkesfestivalen. Men Inger Marie Gunderhuset
(UKM media), og Christine Bøen, Maja
Hansebakken og Taylor Doneau (Unge
arrangører) gikk videre fra Sør-Aurdal, i
tillegg til Othilie Hansebakken.
I salen lørdag satt også Ann-Kristin
Helleberg fra Oppland fylkeskommune.
Hun jobber i teknisk komite for UKM i
Oppland fylke.
– Vi er stort sett fornøyde med de
forskjellige lokale arrangementene. Det
vi skulle sett mer av er større bredde,
gjerne flere band og kanskje mer folkemusikk, sier Helleberg. Hun minner oss
også på at UKM nå står for Ung Kultur
Møtes og er for ungdom mellom 13 og
20 år.

«Byen», laget av elever fra
kulturskolen i Sør-Aurdal.

Othilie Hansebakken fra
Begnadalen, med sitt maleri
«Elias Bror», som går videre til
fylkesfestivalen.

Julie Skogstad frå Bagn, med
sitt kunstverk «World made
with pins».
Marianne Bang Skjerpen og
Sarah Emilie Tobiassen fra
Bagn, fremførte sang og dans
til «Bird set free».

UKM 2017 avsluttes med Landsfestivalen i Sandnes 21. til 25. juni.
Her samles rundt 500 ungdommer fra
hele landet. I tillegg er det en samling
en gang i året i Lillehammer, for Unge
arrangører. Her er det mye å glede seg
til for de heldige som går videre.
Av Rune Larheim
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Lea Sandvik fra Hedalen,
fremførte ”Make you feel my
love”.

Status veiutbygging
Mandag 13. februar gikk den første salven av
ved tunellinnhugget i Bagn. Til sammen fem
salver gikk av den første uken, som sikkert
mange i Bagn har merket.
Sør-Aurdalposten har tatt en prat med byggeleder i
Statens vegvesen (SVV), Lage Bakken. Fredag 17. februar
var de kommet 845 meter inn fra Klossbøle. Samtidig er
det nå endelig bestemt at tunellmasse blir kjørt til nederste del av Reinlivegen. SVV ser foreløpig på dette som et
steindeponi, i påvente på endelig avgjørelse om det blir
bevilget penger til ny FV220 fra Bagn til Reinli.

– Vi er fortsatt i rute og alt går bra nå. Årsaken til at
tunellinnhugget i Bagn ble fremskyndet til februar var at
Skanska omstrukturerte planene noe, forteller Bakken.
Hvis alt går etter planen forventes tunellgjennomslaget
om ca. ett år.
Anna Høglund har arbeidet i SVV i rundt tre år og startet i dette prosjektet i september 2016. Hun jobber som
kontrollør på tunellprosjekter. Hennes oppgave er blant
annet å følge opp entreprenørene. – Jeg henger på de som
en klegg, avslutter Høglund med et smil.
Av Rune Larheim

Sør-Aurdalsposten
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Reviderte teikningar
av Sør-Aurdalhallen
Her presenteres reviderte teikningar av Sør-Aurdalhallen etter vedtak i
kommunestyret 6. desember. Desse endringane førte til er innanfor den
økonomiske ramma som kommunestyret vedtok.
Etter denne revideringa er det gjeve klarsignal frå formannskapet til å gå
vidare med prosjektet.
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Høydeopphold på Leirskogen
Tradisjonen tro var ivrige skientusiaster i Sør-Aurdal nylig samlet på høydeopphold på Leirskogen over to dager.
De rundt 45 ungene var i alderen 7 til 13
år. Noen var med for første gang, mens
mange har vært med alle de 5 årene
skigruppene har arrangert skisamlinger.
Så fort de var installert, bar det ut i lysløypeanlegget for en første treningsøkt.
I invitasjonen sto det at samlinga var
for alle som hadde lyst til å leike på ski
og bli litt flinkere til å gå på ski. Så på
blanke ski skøyta de seg gjennom den
ene skileiken etter den andre, helt fritt
for stoppeklokker og teknikk-terping.
Det gikk i baller og erteposer, løse haler,
over og under hindringer, og selvsagt
med musikk til arbeidet. Skiaktiviteter
i kveldsmørket var nok gøy, for de siste
trakk ikke inn før nærmere 22:30.
Tradisjonen med fredagstaco holdes
selvfølgelig i hevd, og støtteapparatet
inne forberedte måltidet mens ungene
var på ski. Men hvor lenge klarer ivrige
unger på ski-camp å sitte i ro? Så fort
taco’n var fortært, var det full fart med
mer eller mindre organiserte aktiviteter
igjen. Med mobil-forbud blir det sosialt. Politi og røver slo virkelig an. Og da
fotballjenter ankom fra Etnedalscupen
utpå kvelden, med pokal i bagasjen,
steg stemningen om mulig enda et par
hakk.
Natten forløp uten nevneverdige
problemer, og da frokosten ble servert morgenen etter, hadde alle lagt
bak seg en god natts søvn i sovesalen. Havregrøten fikk ben å gå på før
det bar ut på dagens første treningsøkt,
fortsatt på skøyteski. P.g.a. snømangel
i januar var samlinga utsatt fra opprinnelig dato, og kolliderte dermed med
flere andre arrangementer, deriblant
Etnedalscupen.
Ungenes ski-forbilde Even S. Hippe hadde lovet å være
instruktør på samlinga, men denne
helga var han opptatt med NM i Lygna.
Da steppet noen av de ivrigste gutta
inn som instruktører. Thomas Sørbøen,
Vetle L. Johansen, Lars Bertelrud og
Herman Kvaal tok utfordringen på
strak arm. Sammen med klubbens egne
instruktører, Morten Bellika Johansen
og Oddvin Sørbøen, holdt de Team
Østberg, Team Hippe, Team Northug
og Team Bjørgen i aktivitet gjennom en
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Eivind har ingen problemer med portene.

n

Arne og William forsøker å balansere på ei ski.

Ski-camp er sosialt.

Tekst og foto: Anne Dyve

Ingrid har lært å skøyte på ski.
lang og god morgenøkt. Etter mange
uker uten snø, var det nå en fryd å kunne glede seg over supre forhold i anlegget på Leirskogen.
Ingrid Langedrag på 7 år fortalte at
hun hadde lært å skøyte på ski i helga,
og viste på kjøkkengulvet hvordan det
skulle gjøres. Nå var det så lett! Peder
Holde syntes politi og røver var noe av
det morsomste på skisamlinga. Alle er

inne igjen for å spise og varme seg litt,
og på spørsmål om hva som er bra med
skisamling, er svaret et unisont «alt»!
Det er gøy at mange spiser, sover og
leiker sammen, men også veldig gøy
å bli flinkere på ski. En smakebit på
Friskis&svettis med mamma Manuela
var gøy, og det var visst også gøy å jamre seg sammen, da de måtte gjennom
en felles styrkeøkt. «Hvor lenge kan

Endelig pølsepause for Peder og Ask.
dere sitte i hockey? Så skal vi ro en tur!
Helt opp og ned med kroppen for hvert
ro-tak»!
Parallellslalåm, hopp, fotball med ei
ski og annen leik på jordet utgjorde siste formiddagsøkt ute. Pølser ble servert
fra bålpanna. Og da foreldrene kom for
å hente på ettermiddagen, fikk alle med
seg en bilde- og filmkavalkade fra campen som et lystig punktum.
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Sør-Aurdøl Skogdag med
på turne
moderne taubanedrift
The Merso orchestra er et band
fra
Musikkfolkehøgskolen
Viken I Gjøvik. Jørgen Hagen
Larheim fra Reinli er med i
bandet, han tar et år på Viken.

Jørgen Hagen Larheim på el-piano i
bandet «The Merso orchestra»,
fra Musikkfolkehøgskolen Viken.
15. til 18. februar var de på turne i
Oslo og Akershus, med konserter i
Oslo, Lillestrøm, Skedsmo, Jessheim
og Nittedal. Tre linjer ved folkehøgskolen var på turne med rundt 25 personer
innen drama, jazz/pop/rock og scene.
Planene begynte de å legge i november
2016, og de kunne reise hvor de ville i
landet unntatt Nord-Norge.

Produsent Eilef Finnseth
var konfransier i Rotnes kirke.
Det ble en meget hektisk turne for
studentene med mange konserter på få
dager. Men litt fritid ble de tid til, blant
annet med et besøk i Askim-badet.
Produsent Eilef Finnseth er fornøyd
med turneen og de har fått mange gode
tilbakemeldinger. De fikk bestemme og
måtte gjøre alt selv. Studentene sto for
booking av konsertlokaler og overnatting, opp- og nedrigging og alt annet
som følger med på en turne.
Av Rune Larheim
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Lørdag 4. februar var det skogdag
på Eid i Begna, 11 km. sør for Bagn.
Valdres skog AS og Viken skog SA var
arrangører, og de hadde invitert T. Frivik
Taubanedrift AS for å vise frem moderne taubanedrift. Daglig leder Torbjørn
Frivik forteller at han ble kontaktet av
Andreas Råheim, daglig leder i Valdres
Skog.
- Jeg svarte at jeg måtte ta en tur
til Valres, sier Frivik. Vi har basen vår
i Kyrkjebø i Sogn, i Høyanger kommune, legger han til. T. Frivik AS driver
stort sett over hele landet og har fire
store taubaner som går rundt omkring
i Norge. - Vi har drevet med dette siden
2004, avslutter Torbjørn Frivik. - For
å gjøre samme jobben for 15 år siden
trengte vi fem mann, nå er det kuttet ned til tre mann, legger Andreas
Råheim til. Her har det skjedd en rasjonalisering innen skogdrift.

Taubanen blir styrt fra begge ender.
Både de som er oppe og nede styrer den med en fjernkontroll. - Alt blir
effektivisert og rasjonalisert, verden
går fremover, sier Råheim. - Det er
her vi har verdier stående, da må vi ut
i vanskelige utilgjengelige terreng for å
hente de verdiene som finnes der, legger han til. Over 50 besøkere fra Valdres
og Land møtte opp på Eid lørdag for å
se taubanen i drift. Valdres Skog består
av 13 mann, og Viken består av nesten
100 og representerer Vestfold, Østfold
og Oppland, og de representerer rundt
10000 skogeiere.
Video av taubanen kan sees på
Reinli.no
Av Rune Larheim

Takk til Stein Kråbøl
Stein Kråbøl begynte i jobben
som rektor i kulturskolen i
Sør-Aurdal 15. april 2013. En
av oppgavene han ønsket å
gjøre noe med var å desentralisere øvingslokalene. – Vi har
tre sentre i kommunen og det
er bygget en musikkbinge ved
Begnadalen skole. Ellers er det
musikkrommene på skolene
som blir brukt, fordi kulturskolen ikke har egne lokaler,
sier han.
Den snart 70 år gamle rockeren har
en allsidig bakgrunn. Stein har spilt i
mer enn 35 band, alt fra gammeldans til
selvlaget rock.
– Jeg startet å spille trompet da jeg
var 12, år i Østre Gausdal guttemusikkorps. Videre ble jeg med i et populært
danseband, The Strangers. Da jeg var
18 år dro jeg til Oslo i to år og jobbet
i forskjellige elektronikkbedrifter, blant
annet var jeg med og lagde Tv-sendere
som ble plassert på fjelltopper i Norge,
forteller Stein Kråbøl.
I 1967 til 1968 ble han politisk aktivist og nektet militæret og siviltjeneste. Sammen med flere andre ble Stein
Kråbøl internert i en leir og registrert
som politisk fange i Norge, av Amnesty
International. Stein Kråbøl har også
vært med på Mardøla demonstrasjonen, den første naturvern demonstrasjonen i Norge.
– Jeg hadde klippet til en striesekk
som jeg brukte som vest, med teksten
«Anarki». Siden det var journalister der
ble dette litt for sterk kost for leirledelsen, med blant annet Arne Næss, og
de ville at jeg skulle snu vesten så ikke
skriften syntes, de ville ikke assosieres
med anarkister, forteller Kråbøl. Han
var også med i Alta-aksjonen utenfor
stortinget i Oslo.
I 1972 ble Stein Kråbøl med i et
danseband fra Lillehammer som spilte
i store restauranter rundt omkring i
Norge. I 1973 begynte han på Frogner
Voksengymnas i Oslo. Etter det spilte han i forskjellige Oslo-band, blant
annet i Radisband Bazar, et profesjonelt
band som turnerte over hele Norge. I

Stein Krabøl har spilt i mer en 35 band.
1976 startet Stein Kråbøl et PA-firma
i Oslo, Oslo Lyd. De leverte anlegg
til den første pønke-klubben i Oslo,
Lysthuset, i nærheten av der Blitz ligger
nå. Og de samarbeidet med og solgte
anlegg til Blitz.
Stein Kråbøl har også drevet det
største øvingshotellet i Oslo i mange
år, med 10 lydisolerte rom og rundt 20
band i uken. De fleste øvde fast i opptil flere år, som for eksempel Jokke og
Valentinerne. Videre ble det forberedende ved Universitetet i Oslo og lærerskole med grunnfag i psykologi. Kråbøl
ble utrolig fasinert av programmering
under utdannelsen på Datahøgskolen
(NITH), og startet en ny karriere som
programmerer og softwareutvikler i
1998.
Stein Kråbøl har skrevet 41 sanger
med norsk tekst som han har spilt inn
hjemme, hvor han spilte alle instrumentene selv. Han har spilt i rockebandet Baksmell, et norsk rockeband som
var aktive fra 1980 til 1982. Baksmell
hadde en gjenforening med samlealbumet «Jeg liker byer».
Til den foreslåtte flerbrukshallen i
Bagn uttaler Stein Kråbøl følgende:
– Jeg har vært med og vurdert tegninger og uttalt meg på vegne av kulturskolen. Det blir fine lokaler for kul-

turskolen i det nye huset. Dessverre blir
det ikke egnet for kulturarrangementer,
slik jeg ser det. Vi ble ”ført bak lyset” av
arkitektkontoret som hadde bommet på
prisen på huset. Det var litt rart fordi vi
hadde flere runder med dem hvor kostnader var i fokus og enderinger ble gjort
flere ganger for å få kostnadene ned til
et akseptabelt nivå. Så kom utregningen som førte til overskridelse like før
kommunestyret skulle si ja før julen
2016. Prosjektleder måtte da fjerne tilpasninger til kulturarrangement for
å få kostnadene ned. Men idretten er
fornøyd, og skolene som får flere klasserom og nytt basseng, og kulturskolen
får bra lokaler, sier Stein Kråbøl til det
planlagte kulturhuset i Bagn.
Stein Kråbøl gjør seg sine tanker
mot at han snart skal pensjonere seg.
– Da vil jeg bruke tid på software og
fortsette å lage musikk. Dessuten skal
jeg engasjere meg i kamp mot religion
og sekter til fordel for et sekulært syn
på livet. Jeg er lei av at kristendommen
og islam er blitt så ”stuerene”. Jeg synes
ikke vi skal la være å ta et oppgjør med
kristendommen heller. Det finnes jo et
par sekter her lokalt som vi burde røske
litt fatt i, avslutter Kråbøl.
Av Rune Larheim
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Vellykket Etnedal Cup
Samarbeidslaget Bagn/Begnadalen/Hedalen G14 deltok med to lag på Etnedal Cup og
tok både 1. og 3. plass. Jentene tok også med seg pokal fra Etnedalscupen. Vi gratulerer!

Fremre rekke fra venstre: Maja Hansebakken, Sofie
Juvkam Johnsen, Janne Brattrud, Alexandra Bjørnstad
Bakre rekke fra venstre: Tuva G Dahlen, Mia Nybråten,
Aurora Naverud , Anna Lysne Johansen.
Finalen møtte vi Søndre Land 1

G10 - fra venstre: Aleksander
Vistemyren, Mikkel Lysne Johansen,
Sivert Østgård, Marius Sørbøen,
Magnus Nerli, William Bergersen og
Mats Østgård.

J10 Ariel - bak fra venstre: Erle
Mikkelsgård, Adele Blåfjelldal, Nora
Kvame Sørbøen og Selma Gulbrandsen
Dahlen. Foran Rawan Abu Abed,
Anikka Bjørnstad, Oda Mikkelsgård og
Rama Alhitt.
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Bak fra venstre: Trener Rune Østgård, Mikkel Brager, Iver Skinningsrud,
Oskar Nybråten, Jostein Dokken, Herman Kvaal, Vetle Lysne Johansen,
Markus Kjensrud, Stian Granås, trener Magnus Rolfsen.
Foran fra venstre: Abdullah Alshaban, Kristian Strømmen, Eirik Haugrud,
Thomas Sørbøen, Meinolf Blokzeil, Sigurd Nybråten, Jørgen Østgård og
Mohammed Alshaban.

J12 - foran fra venstre: Eilin
Storbråten Kvaal og Hedda Kvame
Sørbøen. Bak fra v: Therese Lillemoen
Hansen, Anna Lysne Johansen,
Amalie Hansebakken, Henriette
Fredheim og Anelia Skaro Dokken.

Fortsetter neste side!

Treninger i
Valdres storhall på Leira

Torsdager fra kl 1830-20 så er det fullt av Sør-Aurdøler i storhallen på Leira. Vi har 2/3 av full hall
tilgjengelig noe som gjør at flere lag kan trene samtidig. Spesielt for de eldre spillerne gir det
betydelig bedre utbytte å trene her enn i gymsalen som blir alt for liten.

J13 - bak fra venstre: Hanna Kvaal, Ronja
Nybråten, Anine Holde, Aurora Navrud,
Marine Thorsrud. Foran fra venstre: Madelen
Moen, Emma Nybråten, Helene Bøhn og
Andrea Solbrekken.

G12 - bak fra venstre: Leon Skjelfjord,
Einar K. Solbrekken, Mikael A. Skjerve,
Martin Juvkam Foran fra venstre: Rouli
Thang kui Hon, Sivert Østgård, Magnus
Nerli Birk Østgård.

J11 - bak fra ventre: Isa Blokzijl, Aurora
Kløvstad. Fv Lulya Habtom, Hanna
K. Kristensen , Tuva Skaret, Amanda
Børsting. Keeper Tuva Juvkam
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VM i SKISTAFETT
Stiftet 05.03.1911

Stiftet 05.03.1911

VM-stafett
VM i VM
SKISTAFETT
i SKISTAFETT

Bagn IL i samarbeid med Begna IL, Begnadalen IL og Hedalen IL ønsker
velkommen til Valdresmesterskap i skistafett på Leirskogen.

mmen

Lørdag 11. mars fra kl. 12.00

IL.
r opp om lokalt kultur
Bagnog
ILidrettsliv.
i samarbeid med Begna IL, Begnadalen IL og Hedalen IL ønsker

BagntilILValdresmesterskap
i samarbeid med Begna
IL, Begnadalen
IL og Hedalen IL ønsker
velkommen
i skistafett
på Leirskogen.
Starttid:
velkommen
tilover
Valdresmesterskap
i skistafett
1. Gutter maks 13 år eller samlet
alder ikke
31 år ( 3 x 1,0 km
) 12.00 på Leirskogen.

Klasser:
or en bank, forsikring,
regnskap eller eiendomsprat.

Lørdag 11. mars fra kl. 12.00
Lørdag 11. mars fra kl. 12.00

2. Jenter samme klasse
( 3 x 1,0 km ) 12.20
3. Gutter maks 15 år eller samlet alder ikke over 37 år ( 3 x 2,0 km ) 12.40
4. Jenter samme klasse
( 3 x 2,0 km ) 12.42
Klasser:
5. Bedriftsklasse damer
( 3 x 1,0 km ) Starttid:
13.30
Klasser:
1.
maks 13herrer
år eller samlet alder ikke over 31 år (( 33 xx 1,0
6. Gutter
Bedriftsklasse
2,0 km
km )) 12.00
13.30
2.
klasse
(( 33 over
xx 1,0
km
7. Jenter
Guttersamme
maks 17
eller samlet
alder
ikkesamlet
over 45
år ikke
2,031
kmår)) 12.20
13.32
1.år
Gutter
maks 13
år eller
alder
( 3 x 1,0 km )
3.
152.
årJenter
eller
samlet alder
8. Gutter
Gutter maks
/ menn
over
17 år
4,0 km
km )) 12.40
13.32
samme
klasseikke over 37 år (( 33 xx 2,0
( 3 x 1,0 km )
4.
(( 33 over
xx 2,0
km
9. Jenter
Jenter samme
maks 17klasse
eller samlet
alder
ikkesamlet
over 45alder
år ikke
2,037
kmår)) 12.42
13.34
3.årGutter
maks 15
år eller
( 3 x 2,0 km )
5. Bedriftsklasse
damer
(( 33 xx 1,0
10.
Jenter / damer4.
over
17 år
2,0 km
km )) 13.30
13.34
Jenter
samme klasse
( 3 x 2,0 km )
6. Bedriftsklasse 5.
herrer
( 3 x 2,0 km ) 13.30
Bedriftsklasse damer
( 3 x 1,0 km )
7. Gutter maks 176.årBedriftsklasse
eller samlet alder
ikke
over 45
år ( 3 x 2,0 km ) 13.32
herrer
( 3 x 2,0 km )
Alle
etapper
i fristil
8. Gutter / menn 7.
over
17 årmaks 17 år eller samlet alder ikke
( 3 over
x 4,045
kmår) 13.32
Gutter
( 3 x 2,0 km )
9. Jenter maks 178.årGutter
eller samlet
( 3 x 2,0 km ) 13.34
/ mennalder
over ikke
17 årover 45 år
( 3 x 4,0 km )
10. Jenter / damer 9.
over
17
år
(
3
x
2,0
km
)
13.34
Jenter
maks
17
år
eller
samlet
alder
ikke
over
45
år
(
Påmelding med lagoppstilling skjer til Bagn IL 3 x 2,0 km )
10. Jenter / damer over 17 år
( 3 x 2,0 km )

Starttid:
12.00
12.20
12.40
12.42
13.30
13.30
13.32
13.32
13.34
13.34

AlleBagn,
etapper
i fristil
v/ Oddvin Sørbøen 2930
tlf. 61
34 79 97 / 924 59 590 eller
Alle etapper i fristil
e-post: oddvin@valdresskigard.no
Påmelding
med lagoppstilling
skjer8.til
Bagn
PÅMELDINGSFRIST:
Senest onsdag
mars
2017IL
Påmelding med lagoppstilling skjer til Bagn IL
v/ Oddvin SørbøenKr.
2930
tlf.yngste
61 34
79 97 Kr.
/ 924
eller klassene.
STARTKONTIGENT:
300,-Bagn,
for de tre
klassene.
350,-59
for590
de øvrige
v/e-post:
Oddvin
Sørbøen
2930 Bagn,
tlf. 61 34 79 97 / 924 59 590 eller
Innbetales
tiloddvin@valdresskigard.no
konto
2073.07.00939
ved påmelding.
e-post:
oddvin@valdresskigard.no
RENNKONTOR
er åpent
fra kl.10.00.

PÅMELDINGSFRIST: Senest onsdag 8. mars 2017
Startnr. hentes seinest kl.11.00, evt. endringer må skje før kl.11.00.
PÅMELDINGSFRIST: Senest onsdag 8. mars 2017
STARTKONTIGENT:
Kr. 300,- for de tre yngste klassene. Kr. 350,- for de øvrige klassene.
PREMIEUTDELING
for klasse
1-5 skjer
ca. kl.13.15.
Forpåmelding.
de øvrige klasser ca. kl.14.30
Innbetales
til konto
2073.07.00939
ved
STARTKONTIGENT:
300,-tilfor
tre to
yngste
klassene.
Kr. 350,- for de øvrige klassene.
Medaljer
til de tre beste i hver klasse. Kr.
Premie
alledei de
yngste
klassene.
Innbetales
til konto
2073.07.00939
ved påmelding.
NB! Innehavere
av
vandrepremier
må
ta
med
disse!
RENNKONTOR er åpent fra kl.10.00.
Kiosksalg
og
grill. må skje før kl.11.00.
Startnr. hentes seinest kl.11.00,
evt.
endringer
RENNKONTOR
er åpent fra kl.10.00.
Startnr.
hentes
seinest
kl.11.00,
evt.
endringer må skje før kl.11.00.
skiklubbene
ogkl.13.15.
bedriftene
i Valdres
PREMIEUTDELINGVi
forhåper
klasse
1-5 skjer ca.
For
de øvrige klasser ca. kl.14.30
stiller
opp
til
en
uhøytidelig
konkurranse
og
folkefest
på
Leirskogen.
Medaljer tilPREMIEUTDELING
de tre beste i hver klasse.
til alle
i de
yngste
klassene.
forPremie
klasse 1-5
skjer
ca.tokl.13.15.
For de øvrige klasser ca. kl.14.30
NB! Innehavere
vandrepremier
ta med
disse!til alle i de to yngste klassene.
Medaljer av
til de
tre beste i hvermå
klasse.
Premie
Kiosksalg
og grill.av vandrepremier må ta med disse!
NB! Innehavere
Kiosksalg og grill.
Vi håper skiklubbene og bedriftene i Valdres
stiller opp til en uhøytidelig konkurranse
og folkefestogpåbedriftene
Leirskogen.
Vi håper skiklubbene
i Valdres
stiller opp til en uhøytidelig konkurranse og folkefest på Leirskogen.

MØ SJÅAST! VELKOMMEN!

MØ SJÅAST! VELKOMMEN!
MØ SJÅAST! VELKOMMEN!
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Pippi Langstrømpe kommer til Begnadalen
Alle barn og voksne som er glade i Pippi Langstrømpe kan glede seg til en morsom og spennende familieforestilling i Begnadalen. 18. mars er det premiere på vår alles Pippi Langstrømpe
med Begnadalen amatørteater.
Lille,
store,
sterke
Pippi
Langstrømpe med det store hjertet
skaper fullt kaos i møte med en verden
fylt av mange regler og strenge voksne som styrer barna med hard hånd.
Vi får se Pippi hanske politimennene
Kling og Klang samt tyvene Dunder og
Blom. Pippi prøver seg på skolebenken,
i teselskap og det blir marked der bl.a
Sterke Adolf kommer.
Vil du treffe Pippi i Begnadalen må
du huske å bestille billetter hos Hans
mob:902 22 083 eller Gerd Elin: 99 53
18 65.
Det blir salg av kaffe og kake i pausa.
Av Liv Barbro Veimodet

Har du husket
medlemskontingenten
til idrettslaget?

Kongsvegstrippelen

2017

Bagn IL har mange medlemmer
i alle aldersgrupper - 656 i 2016.
Den yngste er fødd i 2016
- den eldste i 1925.
Men vi ønsker flere som støtter opp om
idrettslagets arbeid for barn og unge!

Kongsvegløpet 12. mars
Start på Hellebekk og mål på Åsemyra

Kongsvegrittet 12. august
Start og mål på Hellebekk turistseter.

Bjødalskampen OPP 16. september
Premie til alle som gjennomfører Kongsvegtrippelen
(Ski, sykkel, løping)
Klasse: trim eller konkurranse.

ARRANGØRER
BEGNA IL
OG BAGN IL

Mer info på:
kongsvegtrippelen.no & bagn.no

Hallingdal Trykk AS

Start og premiering Ellingsæter.

Her ser dere bilde av Bagn ILs
eldste og sprekeste medlem Sigrid Thorsrud, i
hvert fall i sin aldersgruppe.
Hun blir 92 år til høsten, og vi gratulerer!
Sør-Aurdalsposten
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HJEM & fritid snart på Valdrestunet
Det har vært et lite varevakuum på Bagn etter at både
Expert og Jernia forsvant, men
nå vil Vidar Hovdet sørge for
å gi oss deres varesortement
tilbake.
Bagn HJEM & Fritid blir navnet på
den nye forretningen som er på gang i
2. etasje på Valdrestunet, i Experts gamle lokaler. Dette blir et søsterselskap
til Bagn Byggsenter, og Ole Kristian
Dokken og Anders Brateng blir å treffe
bak disken. De satser på å bygge opp
butikken gradvis framover, hylle for
hylle, uten å måtte holde stengt i overgangen. Målet er at alt skal være klart,
med offisiell åpning, til påske.
Igjen vil man kunne få tak i småelektriske artikler og noe brunevarer
som dab-radioer på Bagn. Hvitevarer
fra AEG, Electrolux og Zanussi blir også
å finne her, og egen hytteavdeling med
varer fra bl.a. Sun-Wind og RK-smia.
Selvsagt blir det ymse kjøkkenartikler i
tillegg til det som er nevnt, og skal du i
selskap så garanterer Ole Kristian at du
vil finne gaveartikler hos Bagn HJEM &
fritid. I uteavdelingen vil vi finne utstyr
tilpasset sesongen. Griller, bålpanner,
gressklippere, river etc. på sommeren,
og snøskuffer, strøsand m.m. i vinterhalvåret.
Det er inngått mange avtaler med
leverandører, og de har få dagers leveringstid. Anders og Ole Kristian nevner flere ganger at de vil kunne skaffe
det meste i løpet av svært få dager. De
vil gjerne ha tilbakemeldinger fra både
bygd- og hyttefolk om varer det er
ønske om i butikken. Og de skaffer det
du vil ha!
Anders har flyttet hjem igjen til
Bagn med økonomi- og lederutdanning i lomma, og har bosatt seg her
med samboer og lille Sander. Det er
godt at ungdommen vår kommer hjem
igjen og bruker sin utdanning lokalt.
Ole Kristian har lang erfaring fra sin tid
i bl.a. Expert, og kan mye om det meste. Sammen vil disse to være et stødig
radarpar å gjøre handel med. På travle
dager kan man også møte på Markus
Østgård som en tredjemann bak disken.
Vi oppfordrer bygdefolket til å bruke
lokalt næringsliv så det overlever, og
ønsker HJEM & fritid LYKKE TIL!
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Ole Kristian og Anders setter god service i høysetet når de skal drive HJEM & fritid.

Oddrun Jordet og Sverre
Haugen får forhåpentligvis
det de trenger hos
Ole Kristian og Anders.
Ole Kristian Dokken ser
frem til å åpne ny butikk i
Valdrestunet.
Tekst og foto:
Anne Dyve

Bagn Vel orienterer
Våren i fjor bød på store utfordringer for Bagn Vel p.g.a.
all grusen som var kjørt ut i
løpet av vinteren. Rakingen
ble spesielt krevende langs
veier og skråninger.
Det ble flere dugnader med noen
styremedlemmer, folk fra dugnadskomiteen og god hjelp av 9 kl., deres foreldre og kontaktlærer.
Geirmund Lie fjernet gamle urner
i innkjørsel til Bagn N. og Bagn S., da
disse var svært ødelagte etter brøyting.
I samarbeid med Pro Mek fikk vi
kjøpt 10 nye urner som er spesialbehandlet for bedre å tåle vær og vind.
Urnene kan deles så de er lettere å
håndtere når de settes inn for vinteren.
Det ble kjøpt inn flere blomster i
hver urne for at det skulle blomstre fint
hele sommeren. Det ble også plantet
ferdig i skråningen ved Coop, foruten
ny bark i parken på Solbraut og i skråningen ved Solbraut. Vi har fått mange
positive tilbakemeldinger for arbeid
som er utført på nye urner og blomstene. Det er alltid hyggelig med positive
tilbakemeldinger. Vi har beskåret planter, busker og hekker i Bagn sentrum
både på våren og på høsten. Seint i høst
beskar vi også rognetrærne i sentrum.
Det har blitt utført masse arbeid
med luking, vanning foruten sprøyting
av ugras.
Vi får låne garasjen hos Brødr.
Dokken for lagring av alt redskap og

urnene etc. Dette er sentralt og lettvint
for oss. Gunnar Hansebakken, som er
varamedlem, sa seg villig til å vanne
blomsterurnene i Bagn N. i hele sommer foruten å sette inn urnene for vinteren hos han. Dette var en god hjelp
for oss!
Vi er veldig fornøyde med sommerhjelpen som blir delt mellom Mohamed
Al Hitta og Elisabeth D./Peter Laymar.
De vil gjerne fortsette til sommeren
også.

Vårt nye prosjekt er å fornye noen
av parkbenkene. Det er mulig at det
blir et samarbeid med Ole Kulterud og
Tingvolltoppen.
Årsmøte er berammet til 16. mars på
Solbraut kl. 18.00.
Mvh. Kari Thorsrud
Leder Bagn Vel

Bagn IL-tekstiler
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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Kulturskolekonsert

Det er mange elever
med i kulturskolen i
Sør-Aurdal, og når det
er konsert i Glasshuset
blir det trangt om plasAda Strandbråten Piltingsrud sen. Søsken, foreldre,
spilte keyboard.
besteforeldre, tanter og
onkler møtte opp for
å se og høre sine unge
håpefulle.

Marine Thorsrud på gitar,
og Hannah Ildjarnstad og
Lea Victoria Solli Aaaslie på
fiolin.
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28 elever fremførte mange
flotte sang og musikknumre. I
tillegg var det et videoinnslag
som brødrene Martin, Håkon
og Ola Bordewich hadde laget.
Videoproduksjon er et nytt fag
ved kulturskolen i Sør-Aurdal.
Her lærer elevene om produksjon av video, lyd og bilde.
Hele kommunen
– I kulturskolen har vi elever fra hele Sør-Aurdal kommune. Av en eller annen grunn er
det flest elever fra Begnadalen
og Hedalen, og vi ønsker nå å
gjøre en innsats for å få med
flere fra Bagn, Leirskogen og
Reinli, sier Rektor i kulturskolen Stein Kråbøl.
Av Rune Larheim

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Velkommen til

Bagn IL idrettsskole 2017

Sommerfest på Fossvang 24. juni 2017

Bagn IL idrettsskole fortsetter
tirsdager fra kl 17.45-19.00
For påmelding, aktivitetsplan og
mer informasjon
www.bagn.no/bagn-il/idrettskolen
Mvh Bagn Idrettslag

Årsmøte
Bagn Idrettslag
23. mars kl 19.00 på Valdres mathus
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!
Arrangør er støttegruppa i Bagn IL

Filmframvisning om Tysklandsbrigaden
I årene 1947-53 deltok rundt
50 000 norske soldater i
Tysklandsbrigaden for å
opprettholde ro og orden og
gjenoppbygge stabiliteten i det
krigsherjede Tyskland.
Mer enn 360 av disse var
fra Valdres.
I år er det 70 år siden
dette arbeidet startet, og det markeres med visning av autentisk
svart-hvit film fra den gangen.
Kristian Bergsund vil innlede om Tysklandsbrigaden og
gjenlevede veteraner vil delta. Etterkommere etter
veteranene inviteres, men arrangementet er åpent for alle.
Det blir på biblioteket i Hedalen torsdag 9. mars kl. 19 og
på biblioteket på Bagn lørdag 11. mars kl. 13.
Enkel servering!
Velkommen!

Minner om

Kongsvegløpet
som 12. mars arrangeres for 32. gangen!

Frist for innsendelse av saker
som ønskes tatt opp er 10. mars:
idrettslaget@bagn.no
Det blir orientert om status Fossvangområdet
Saksliste blir lagt ut på bagn.no
Enkel servering. Velkommen!

Positivprisen 2016
Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990,
og er til nå utdelt 22 ganger. Positivprisen har sin opprinnelse innen næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene. Prisen
er på kr. 5 000,- og vinneren får diplom og blomster.
Forslag til kandidater sendes skriftlig til Sør-Aurdal
kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn eller på e-post
postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 30. mars 2017.
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 å ”stikke hodet fram”.
Kandidaten skal være en ekte ”sør-aurdøl”.
Vinneren av positivprisen 2015 var Sjur Olmhus.

Bagn IL jakkemerke i sølv/emalje
Er det noen som har et slikt merke,
eller vet om opprinnelsen til
dette merket?
Idrettslaget skulle gjerne visst når
omtrent det ble laget og til hvilken
anledning.
Takker for alle opplysninger,
gjerne til idrettslaget@bagn.no
(Dette merket er utlånt av Berit Bang
Thorsrud)

Sør-Aurdalsposten

23

RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA-posten kommer i mai 2017

Dette skjer i Sør-Aurdal!
05.03. Bagn IL skidag i Stavadalen skisenter
09.03. Filmframvisning om Tysklandsbrigaden
Biblioteket i Hedalen
19.00
11.03. Filmframvisning om Tysklandsbrigaden
Biblioteket på Bagn
13.00
11.03. Sparebank1-Valdrestafetten, Leirskogen
12.03. Kongsvegløpet
18.03. Barneteater PIPPI i Begnadalen
19.03. Barneteater PIPPI i Begnadalen
23.03. Bagn IL årsmøte kl 19
30.03. Temakveld Barns mediehverdag, SAUS 19-21
01.04. Konsert med Bagn og
Begnadalen musikkorps, Begnadalen 18.00
02.04 Klubbmesterskap/sesongavslutning ski
13.04. Ellingsæterrunden
10.05. Tinestafetten
24.06. St. Hansfeiring på Fossvang
12.08. Kongsvegrittet
02.09. Grendacup Fossvang

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

Åpent fredager 11-16 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 av Fossvangområdet.
Har du lyst til å være med som frivillig i bruktbutikken?
Ta kontakt med Torhild på 918 30 496
På forhånd takk!

