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SA-posten
Treningssenter til hausten!
Bagn IL har i lengre tid arbeid for å etablere treningssenter i Bagn sentrum for å 
erstatte tilbodet som var på fysioterapisalen tidligare, og no ser dette endeleg ut til å 
verta verkelegheit. 
Til hausten vil me opne opp eit treningssenter i Bagn sentrum, der me satsar på å 
kunne tilby trening til dei fleste! Me har kjøpt inn utstyr som har vorte brukt i tre-
ningssenter i Vestfold, og som har topp kvalitet! Her vil me kunne trene på styrke-
apperat, med frivekter og i med gode kondisjonsapperater. Målet er å ha eit senter der 
ein kan trene på eigen hand frå tidlig morgon til sein kveld, og som har ein atmosfære 
for nybegynnarar og meir erfarne. Trenginssenteret vil væra drevet av Bagn IL og skal 
kun dekke utgifter til drift treningssenteret, og prisen er foreslått til 250 kroner per 
måned for abonnement. Det satsas på åpning rett etter skulestart! 

Mvh Redaksjonen

Konfirmasjon i Reinli Stavkirke
1. pinsedag, søndag 8. juni, var det konfirmasjon i Reinli stavkirke. De fem kon-

firmantene, Kristin Langedrag Bonlid, Ann-Kjersti Dokken, Sondre Bøhn Evensen, 
Magnus Hagen og May-Britt Navrud Hermundsplass, ble ledet inn i en fullsatt kirke 
av Prost Anita Dalehavn. Det var en fin seremoni og mange fikk ikke plass inne i Reinli 
stavkirke, og måtte stå ute i det fine været.

Konfirmantene i Bagn. Bak f.v.: Marianne Bang Skjerpen, Vegard Wold, 
Cecilie Fremgaard Stensæter, Eirill Aamodt. Midtre r.f.v.: Signe Karine Dokken, Jorunn 

Brattrud, Sander Hamar og Henning Muldbakken. Fremst f.v.:  Maiken Kollsgård Dyve,  
Anniken Lid og presten Signe Elisabeth Kvåle.

Konfirmantene med prost Anita Dalehavn
Fra venstre: Sondre, Magnus, May-Britt, Ann-Kjersti og Kristin



3Sør-Aurdalsposten

Etter flere år med å løfte forfat-
teren Mikkjel Fønhus enda mere 
frem i lyset igjen er vi nå kommet 
til noe nytt i år med ei helg med 
Fønhusdagene lørdag 21. juni på 
Nissebakken og søndag 22. juni i 
Vassfaret.

Vi brukte først navnet Fønhus-
festivalen, men ser at det nye navnet 
Fønhusdagene assosieres mye bedre 
med verdier som Mikkjel Fønhus stod 
for. Fønhusprosjektet har i sammen 
med den nye Mikkjel Fønhus foren-
ingen fått til denne helgen i juni med 
fokus på forfatterskapet til M. Fønhus 
og Sør-Audal kommune som område 
og næringsutvikling både direkte og 
inndirekte.

På lørdagen blir det åpen dag på 
Nissebakken fra kl 11 med mulighet til 
å se både forfatterkontoret og resten av 
heimen til Fønhus. Det lille museet som 
Fønhus sin datter Gudbjørg fikk bygd 
blir det også en mulighet til å få omvis-
ning i. Åpning av Fønhusdagene ved 
ordfører Kåre Helland kl 14. 

Det store trekkplasteret er en ”halv 
times utdrag av Fønhusteateret” kl 
16 som er bygd på tre av Fønhus sine 
bøker og som blir fremført på tunet på 
selveste Nissebakken. Gå ikke glipp av 
denne muligheten. Som en avslutning 
på lørdagen på Nissebakken blir det 
guidet tur kl 17 i Mikkjel sine fotspor 
opp Fønhusstien til Kverrvilljuvet. 

På søndag er det samarbeid med 
Vassfaropplevelser som er medarran-
gør av Vassfardagen som åpner kl 11 på 
Skrukkefyllhaugen. Se nettsiden www.
vassfaropplevelser.no for hele pro-
grammet. Her blir Fønhusteatret satt 
opp igjen kl 15 for de som ikke får det 
med seg på lørdagen. 

Etter noen år pause er ende-
lig Berteturen startet opp igjen med 
å gå natt til søndag fra Fledda til 
Skrukkefyllhaugen med lesing fra 
Fønhusbøker i midtsommernatten. 
Da det er mange menn som desverre 
ikke har kunnet vært med på de flotte 

Fønhusdagene i St.Hans helgen 
på Nissebakken og i Vassfaret

Berteturene så er det nytt av året satt 
opp Gudbrandtur for mennene som har 
lyst å vandre fra Fønhuskoia sammen 
med andre menn med kjentmannen 
Olaf Ødegaard som forteller om både 
historier og plasser i Vassfaret på natt-
turen igjennom Vassfaret. 

Disse to gruppene møtes sammen 
med ei tredje gruppe som kommer fra 
Vassfarkoia til felles frokost på Skrukke-
fyllhaugen. 

Se nettsi-
den: www.mik-
kjelfonhus.no 
for program-
met i hele hel-
gen og info om 
påmelding til 
disse turene i 
Vassfaret. 

Oppfordrer 
alle til å melde 
seg inn i Mikkjel 
Fønhus forenin-
gen og å støtte 

opp om arbeidet med å løfte forfat-
terkapet til Mikkjel Fønhus enda mere 
frem i lyset igjen. Dette vil sette både 
kommunen og det lokale nærings-
livet enda mere på kartet som igjen 
utvikler området videre for alle.... Fint 
om dere alle kan informere flere om 
både Fønhusdagene og Vassfardagen. 
Velkommen til Fønhusdagene 2014 
som er støttet av både kommunen og 
næringslivet m.fl.

Mikkjel Fønhus blir løftet frem i lyset med egne Fønhusdager.
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ValdresTunet Matsenter AS, 2930 Bagn - Tlf: 61 34 64 80

Velkommen til 
SPAR Bagn

- ditt naturlige stoppested på din vei videre i Valdres. 

- 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 - fredag 8 - 21Lørdag 9-18

Butikksjef Alf Sverre Brustad
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Som alle sikkert kjenner til så 
har vi nå kommet så langt at 
alle vedtak i kommunene og 
fylkeskommunen er på plass 
for å kunne starte byggingen 
av E16 Bagn-Bjørgo i 2015. 

Denne utbyggingen innebærer blant 
annet tunnel på hele strekningen fra 
Bagn til Klosbøle. Planen er å gjennom-
føre tunnelbyggingen både fra Bagn 
og fra Klosbøle. Dette medfører at det 
blir store mengder overskuddsmasse i 
Bagn. Noe av dette håper vi kan benyt-
tes til den planlagte utbyggingen på 
Fossvangområdet, men dette kan bare 
ta unna en relativt liten del av massene. 
Fra kommunens side har vi derfor vur-
dert om det er aktuelle prosjekter som 
kan nyttiggjøre seg disse massene, slik 
at de ikke bare blir kjørt til et deponi.

I sine innspill til fylkesvegplan for 
Oppland har Sør-Aurdal kommunesty-
re vedtatt at FV220 Bagn-Reinli er den 
høyest prioriterte fylkesvegen i Sør-
Aurdal når det gjelder opprustning. Det 
er stor konkurranse om fylkesvegmid-
lene i Oppland, og i nåværende fylkes-
vegplan er ikke FV220 prioritert. Men 
i forbindelse med E16-utbyggingen 
har kommunen tatt kontakt med fyl-
keskommunen og Vegvesenet med 
spørsmål om det kan være aktuelt å 
benytte overskuddsmassene som et 
utgangspunkt for framtidig opprust-
ning av FV220. Vi har vært i møter med 
Vegvesenet og fylkeskommunen og fått 
positiv respons på dette innspillet. En 

Fylkesveg 220 Bagn-Reinli

forutsetning for å kunne plassere mas-
sene slik at de blir en del av vegutbe-
dringen på FV220 er at det foreligger en 
vedtatt reguleringsplan. Berørte grunn-
eiere og andre vil derfor i løpet av rela-
tivt kort tid bli innkalt til et åpent ori-
enteringsmøte. Det er Vegvesenet som 
skal innkalle til dette møtet.

Fra kommunens side imøteser vi 
et godt og konstruktivt samarbeid for 
gradvis å kunne få gjennomført opp-
rustning av denne svært viktige veg-
strekningen.

Kåre Helland - ordfører

Trivelig 
pensjonistmøte 
- med bugnende kaffebord og 
oppvisning av seniordans på 
Frivilligsentralen 15. mai 2014.

Ca. 21 medlemmer fra Sør-Aurdal 
pensjonistforening var samlet da lede-
ren Ragnhild Gran ønsket velkommen. 
Det ble sunget flere vårsanger fra sang-
boka og Ragnhild leste et stykke om 
våren. Praten gikk livlig og sommertu-
ren til Røros var et viktig tema. Lederen 
i Eldrerådet var der og orienterte om 
bruken av Den kulturelle spaserstokken 
i år. Det er satt opp flere konserter på 
Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen 
der det har vert annonsert at eldrerådet 
stiller med skyss for pensjonister ute i 
bygda og det har vært en kirkekon-
sert med Roar Engelberg og Håvard 
Svendsrud med ca. 40 tilhørere. 

Det planlegges en tur til Valdres 
museet på Fagernes i august. Videre 
kommer «Johansen lufter genseren» 
på eldrefesten 5. okt.   Så var det kaf-
fepause og alle hadde med matfat, som 
ble satt frem. Bordverset ble sunget og 
praten gikk livlig til det ble loddsalg på 
mange gevinster og til slutt ei frukt-
korg. Resultatet ble  ca. 1600 kroner. 
Etterpå kom det seks par seniordansere 
som hadde en fin oppvisning, der både 
hjerne og kropp fikk trimmet seg.

Dagny Dalen                                                                                                                         
leder i Sør-Aurdal eldreråd

 Bagn apotek
Valdrestunet kjøpesenter, 2930 BAGN

Tlf: 61 35 09 00 - Fax: 61 34 82 92

Åpningstider:
man-tors: 9-17, fre: 9-19, lør: 10-14

Ordfører Kåre Helland

97665137
Bagn Budservice

97665137
Bagn Budservice

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

alla-ols@online.no



6 Sør-Aurdalsposten

Ny hurtigladerstajon 
på Nes i Ådal

Onsdag 4. juni ble det åpnet hur-
tigladerstasjon for elbiler  i tilknyt-
ning til Shell 7 Eleven på Nes i Ådal. 
Ordføreren i Ringerike, Kjell B. Hansen, 
stod for den høytidelige  snorklippin-
gen da han og  konsernsjef i Ringeriks- 
Kraft, Ole Sunnset, erklærte stasjonen 
for åpnet.

Stasjonen er den eneste i sitt slag 
mellom Sandvika og Bergen, og vil 
være til stor nytte for el-bilister til og 
fra Valdres, sa Sunnset i sin tale til de 
fremmøtte under åpningen på Nes.  

Stasjonen er kommet som et sam-
arbeid mellom innehaveren av Shell 
7 Eleven, Ole Bjarne Strømmen, og 
Ringeriks-Kraft, og konsernsjefen 
berømmet Strømmens  pågangsmot, 
innsatsvilje og evne til å tenke frem-
over.  Ringeriks-Kraft  hadde hatt hur-
tigladerstasjon i Ringeriksområdet i 
tankene en stund, men det var først da 
Ole Bjarne Strømmen banket på døren 
for et par år siden og meldte seg på som 
en seriøs aktør at planene skjøt fart.  

Vi er gode alene, men sammen er 

vi bedre, slo Ringeriks Kraft fast, og 
dermed tok de sikte på hurtigladersta-
sjon på Nes i juni 2014.  Neste år vil 
det sannsynligvis komme tilsvarende 
stasjoner på Vik i Hole, Hønefoss og 
Sokna.

Elfirmaet ABB ble engasjert til å 
levere utstyret, mens Ringeriks-Kraft 
leverer strømmen, og driftselska-
pet Fortum skal sammen med Shell 7 
Eleven serve kundene med ladingen.  I 
noen innkjøringsdager er ladingen gra-
tis, men når systemet har gått seg til, 
vil man kunne ”tanke opp” ved hjelp 
av mobiltelefonen eller en kodebrikke.  
Prisen anslås til ca. 2,50 kr pr minutt, og 
ladetiden vil bli på ca. 20-30 minutter.

Ole Bjarne Strømmen kunne høste 
mange lovord for sitt initiativ, og han sa 
at han var rimelig stolt over å ha kom-
met i land med prosjektet.  Han ble 
gratulert av prosjektleder og direktør i 
Ringeriks-Kraft, Live Dokka, lederen i 
Norsk elbilforening, Ståle Frydenlund  
og Jan Haugen Ihle i driftselskapet 
Fortum.

Av Ole Gjerdalen

Ordføreren i Ringerike, Kjell B. Hansen (i midten) har klippet snora og erklært 
hurtigladerstasjonen på Nes i Ådal for åpnet sammen med innehaveren av Shell 7 

Eleven, Ole Bjarne Strømmen, t.v. og konserndirektør  i RingeriksKraft, Ole Sunnset.

Idrettsskolen 
trenger folk

Gro 
Merete 
Holde 
(bildet) 
har dre-
vet all-
idretten 
i Bagn 
IL i flere 
år og 
idretts-

skolen dette siste skoleåret. Et idretts-
tilbud til 1-7 klasse allerede fra klokka 
15 på ettermiddagen, og som følger 
hele skoleåret,  har vært svært popu-
lært både blant unger og foreldre. I 
disse dager toppes tilbudet med rafting 
på Begna og en felles avslutning med 
foreldre den 19.juni.  I løpet av året har 
ungene vært innom svært mange akti-
viteter og idrettsgrener tilpasset de uli-
ke aldersgruppene.  En del foreldre har 
stilt opp som instruktører.  

Nå velger dessverre Gro Merete 
å gi seg som leder.  Bagn IL ønsker å 
videreføre ”hjertebarnet” hennes og 
trenger nye ressurspersoner til å  drive 
idrettsskolen.  Det er ikke lett å hoppe 
etter Wirkola, men Gro Merete under-
streker at  det er en givende og morsom 
jobb.  Utfordringen ligger i å få med 
flere som kan samarbeide om oppga-
ven. Det går mye tid hvis en person 
alene sitter med  planleggingsansvaret  
i tillegg til aktivitetsansvar hver tors-
dag. Bagn IL håper derfor  at mange 
foreldre og andre med engasjement for 
barn og aktivitet  kan melde seg slik at 
byrden (tidsbruken) blir overkommelig 
for alle.  Hvis så skjer, så  vil det være 
en relativt grei jobb å flette aktivitetene 
sammen og lage en plan for tilbudet. Ta 
kontakt med Gro Merete om du ønsker  
å vite mer, og med BILs leder Steinar 
Skjerve om du kan bidra på idrettssko-
len 2014/15.

Bagn IL takker alle som har bidratt i 
år, både foreldre/instruktører og de som 
har sørget for  leksehjelp og mat mel-
lom kl. 14 og 15.  Og fremfor alt, en stor 
takk til Gro Merete for en kjempejobb 
for bygdas unge.  



7Sør-Aurdalsposten

På trening med 
Bagn Sportsskytterklubb
Om du tar en ettermiddagstur til Bagnsbergatn en lørdag i som-
mer så la deg ikke skremme av raske skudd oppi skogen.  Det 
er bare Bagn Sportsskytterklubb som har skytetrening – og de 
gutta har kontroll på hva de skyter på. 

 Bagn Sportsskytterklubb har i over-
kant av 50 medlemmer, men det er 
sjelden over 10 på trening samtidig.  
Vinterhalvåret trener de innendørs 
på Bagn, men nå har de flyttet ut til 
banen sin langs veien til Bergatn.   Her 
stortrives de hver lørdag fra kl. 15 med 
skyting på blink og sosialt samvær med 
skyting  som fellesnevner.    Kanskje et 
par konkurranser lokalt i året.  Ingen 
av medlemmene er aktive utenfor egen 
klubb.  

Det skytes med våpen opp til 9mm 
eller kaliber 38.  Det anbefales kaliber 
22 av hensyn til støy. 

På spørsmål om dette er en dyr hob-
by, sier skyteleder  Stein Bergum at det 
ikke trenger å være det.  Klubben har 
våpen til utlån og de kan også formidle 
rimelig ammunisjon.   Men er en først 
bit av basillen, ønsker mange å kjøpe 
sitt eget våpen.  Det kan en fint få kjøpt 
brukt til rundt  kr. 3000,-. Men så kom-
mer våpenskap i tillegg.  

For å ha lov til å skyte med eget 
våpen, må man være aktivt medlem 
i en sportsskytterklubb i minimum 6 
måneder. Man må ha et (nettbasert) 
sikkerhetskurs og delta på minst 5 tre-
ninger i året.  

Egil Moen er en av de ivrige med-
lemmene. Han har alltid vært interes-
sert i våpen.  I tillegg synes han at det 
psykiske aspektet ved at en må mobili-
sere 100 prosent  konsentrasjon, er fas-
cinerende.  Han sammenlikner det med 
fokuset en må ha på hoppkanten for å 
få til et bra skihopp.  Bjørn Storbråten 
er en ung og habil skytter.  Han synes 
skyting med pistol er  gøy, men skyting 
på leirdue og bevegelig mål som i jakt 
er om mulig enda artigere.

Alle medlemmene som er på tre-
ning denne lørdagen understreker at de 
har plass til mange flere skyteinteres-
serte, og gjerne flere jenter. Det er bare 
å møte opp lørdager fra klokka 15.

Av Anne Dyve

Over:  Fullt fokus.

T.v.: Undertegnede ble 
selvfølgelig utfordret.

Under: Ivrige medlem-
mer i skytterklubben 
Stein Bergum, Kim 
Myreng, Bjørn Storbråten 
og Fredrik Moen teller 
opp innertiere.
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Tekst og foto: Rune Larheim

17. mai 2014 vil bli husket som en 
dag med masseoppslutning om arran-
gementene rundt i bygdene, flott vær 
og selvfølgelig 200-års jubileet for 
grunnloven fra 1814. Dagen begynte 
som vanlig med barnetoget i Bagn fra 
skolen, via Sør-Aurdalsheimen til kir-
ken. Før gudstjenesten i Bagn kirke 
var det bekransning av Stabel-bautaen 
på Vangen ved ordfører Kåre Helland, 
med hjelp av tre 7.-klassinger ved Bagn 
skole, Live Hafton Kluftødegård, Tiril 
Østgård og Mikael Børsting. Ordføreren 
holdt også 17. maitalen ved Sør-
Aurdalsheimen.

I Reinli var det Reinli Fritidsklubb 
som var 17. maikomité i år. Etter bar-
netoget i Bagn var det blomstertog fra 
Reinli barnehage til bautaen og til-
bake, med marsjer fra den nyinnkjøpte 
boomblasteren til fritidsklubben. Under 
bekransningen av bautaen dannet de 
fremmøtte en broderkjede rundt bau-
taen. I sin tale utfordret Erik Råheim 
alle i Reinli til å finne ut hvem bautaen 
i Reinli er reist for, den ble satt opp i 
1914.

Vel tilbake i Reinli Samfunnssal 
ble det servert kaffe og kaker, og man 
kunne kjøpe pølser, is og brus i kiosken. 
Ute var det leker for barna, med blant 
annet tautrekking, potetløp og skyting. 
Tale for dagen ble holdt av ordfører 
Kåre Helland som tok turen til Reinli 
mellom taler i Bagn og Leirskogen, han 
fikk med seg dansen til ungene i Reinli 
Fritidsklubb som danset etter sangen 
”Hokey Pokey”, etterfulgt av allsang 
til jubileumssangen ”Det går et festtog 
gjennom landet”.

Til slutt var det trekning av premier 
på inngangsbilletten og loddsalget, 
samt premiering av de beste skytterne. 
Blomster ble også delt ut til de som har 
bidratt gjennom flere år for at Reinli har 
kunnet gjennomføre sin 17. maifeiring. 
Og fremtiden ser lys ut for at bygda 
fortsatt skal ha sin egen markering av 
nasjonaldagen. I år, som i fjor, var det 
en fullsatt samfunnssal som hadde 
en hyggelig dag i Reinli. Mange reiste 
videre til Fagernes etter at det var slutt i 
Reinli Samfunnssal, blant annet for å se 
årets russetog.

17. mai 2014 i Reinli

Ordfører Kåre Helland åpner jubileumskaken 
før han holder 17. mai tale i Reinli sammfunnssal.

En lystig gjeng gikk i blomstertog fra Reinli barnehage til bautaen.

Jan Hillestad hjelper til så alle som ville fikk skyte.
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Tidlig mandag morgen satte 29 
elever og fem lærere seg på flyet til 
Heathrow, London. Vi skulle bo på et 
hotell i Brighton med navn Adastral 
Hotel. Det var et lite hotell med mange 
rom. Rommene var litt trange, men de 
var koselige. Siden vi ankom Brighton 
relativt tidlig på dagen var det ikke 
lenge vi var på hotellet før vi reiste ut 

Klassetur til England

i byen. Vi fikk noen timer til å shoppe 
på og skaffe oss middag. Det var fint 
å kunne ta det ganske rolig den første 
dagen. Neste dag var det London som 
stod for tur. Vi reiste til Buckingham 
Palace og fikk se vaktskifte. Vi så også 
på Big Ben og fikk informasjon om 
Big Ben og bygningene rundt den. 
Lærerne ga oss et valg om vi ville gå på 

et skrekkmuseum som varte i to timer, 
eller ta London Eye. Det er veldig kjent. 
Det er et slags ”Paris hjul” hvor du kan 
se utsikten av flotte London. Vi fikk 
også denne dagen lov til å shoppe, den 
muligheten benyttet vi oss av. Da dro vi 
til Oxford Street. På onsdagen var vi i 
Brighton igjen. Da så vi Royal Pavilion 
som er et palass. Der fikk vi omvisning 
ved hjelp av hodetelefoner. Etter vi 
hadde vært der fikk vi lang fritid. Da var 
vi mange som reiste på det tivoliet som 
heter Brighton Pier. Den ligger som 
navnet tilsier på en pir. Etter litt shop-
ping og fritid ble det felles middag på 
en Kinesisk restaurant. På torsdag var 
vi i London igjen. Da fikk vi se Madame 
Tussauds. Det var kjempemorsomt! Der 
var det 4D film, skrekkhus, omvisnings-
runde i vogner og selvfølgelig voksdok-
ker. Vi hadde felles middag også denne 
kvelden. Det var en kjempemorsom og 
koselig tur! 

Elin Veimodet

Klassa inne i London eye.

Foto: Viola Muldbakken
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Begndalen IL 90 år
Begnadalen IL fyl-

ler  90 år nå i 2014.  
Idrettslaget synnst i 
kommunen fikk sin 
oppstart 1. september 
1924. 

Gjennom åras løp har det fore-
gått mange aktiviteter i B.I.L s regi i 
Begnadalen. 

 I dagens hektiske samfunn håper vi 
fortsatt på å være en samlende drivkraft 
i egen bygd, men også i samsvar med 
våre nabobygder!

Samhold, trivsel, aktiviteter og moro 
er det vi ønsker å fronte i vår marke-
ring av jubileumet. Dermed inviterer vi 
alle til å feire sammen med oss lørdag 
30. august på Begnadalen stadion. Der 
starter vi opp med litt oppvarming kl. 
10.30 før lagaktiviteter settes i gang.

 
Fullstendig program for dagen er 

ikke helt spikret for de ulike aktivitete-
ne, men vi håper at vi klarer å engasje-
re/utfordre både Bagn IL og Hedalen IL 
til å stille opp i en mini fotballturnering. 
Både i yngre og eldre klasser. Vi kontak-
ter idrettslagene med info rundt dette. 
En stafett legger vi også opp til for de 
løpelystne. Nulløp for de som velger litt 
mer avslappet tempo og litt eget for de 
minste barna.

 
Vi legger opp til at det skal være 

moro å feire dagen med oss, enten du 
er gammel eller ung og uansett fysikk. 
En dag med hygge, litt konkurranse, 
noen tilbakeblikk fra den gang da og 
fram til nå, blir det også. 

 Åpen kiosk og grill, så sulten og 
tysst behøver ingen å vara :)

Litt underholdning blir det. Og selv-
sagt kake! 

Hva værgudene varter opp med sty-
rer vi neppe, men at det legges opp til 
en dag med trivsel kan vi garantere. 

Et mer utfyllende program for den-
ne dagen, som vi håper at mange vil 
feire med oss, kommer på "dottene" 
og på plakater ellers rundt omkring. 
Følg oss også gjerne på facebook-siden 
"Begnadalen IL" der vil det også opp-
dateres. 

 
"E du itte Begnadøl, si du.. Pøh, det 

gjør da vel ittno,  det e berre å komma 
som den du e lell det!"  

For B.I.L : Cathrine Hagen

Grunneierne har investerert 
i stor fisk i Begna 

 
Grunneierne i Sør-Aurdal grunneierlag Begna Elv sto bak 
utsetting av vel 100 ørreter på strektningen Bagn – Grimsrud 
bru i Begnadalen midt i mai. 

De aller fleste fiskene som ble satt ut 
var ca. halvkiloen med noen større slen-
gere. Fiskene har sitt utspring i stryking 
gjennom flere år av stedegen fisk fra 
årene 2007 og oppover. Fiskeanlegget 
FOSA i Torpa  har klekket og alt opp 
fiskene. Det ble satt ut “stor” fisk for 
første gang for ett år siden. Tilsammen 
disse to årene er det nesten 250 stk som 
er kommet tilbake til elva store og fine, 
og flere vokser til kommende år.

 
Strykinga av fisk for yngelproduk-

sjon startet da det så ut for at det treng-
tes å settes ut småfisk. Så viste det seg 
gjennom tellinger i fisketrappa i Eid 

kraftverk at antallet småfisk økte raskt 
og en rapport fra fiskeundersøkelse 
laget av Norsk institutt for naturfors-
kning, Nina fastslo at behovet ikke var 
tilstede. Hva skulle grunneierlaget gjøre 
da? Styret bestemte seg for å investere 
i å fore fiskene større for dermed gjøre 
fiskebestanden sunnere og fisket mer 
attraktivt.

 
Sør-Aurdal grunneierlag Begna 

Elv organiserer de fleste av grunnei-
erne langs elva på stektningen Bagn–
Buskerud grense. Fiskekortet som sel-
ges gjelder helt ut til oset på Sperillen 
ved Nes i Ådal.

 
Gjedda stoppes ved Eid kraftverk. 

Nordover fra Nes i Ådal og oppover 
Begnadalen der elva har rolige partier 
til dels mye av den, og det er blitt popu-
lært med gjeddefiske. På forsommeren 
vises det på fiskekortsalget.

 
Med hilsen fra grunneierlaget: Kom 

og fisk i Begna!

Leif Jarle Asheim slipper flere fisk ut av 
spannet.

Jan Hageland fra Fosa setter ut fisk i Begna.
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Kremmertorget

Torsdag 26. juni åpner årets før-
ste og historiens 17. Kremmertorg i 
Begnadalen. Snaut 25 kremmere er da 
samlet til fire markedsdager på gard-
stunet på Kristiansmoen. Markedet er 
blitt meget populært, kanskje mest på 
grunn av stemningen, det sosiale og de 
sagnomsuste lappene i kiosken. Noen 

sier at det å besøke Kremmertorget 
er balsam for sjelen. Flere av de faste 
kremmerne er på plass med antikvite-
ter, porselen, klær, spekepølser, sylte-
tøy, bakst, økologiske lys. trollmaling og 
håndverk. Men det er som alltid også 
med en del nye. I kafeen er menyen 
som før, med grillmat og nystekte lap-

per. På Kristiansmoen er det parke-
ringsmuligheter helt inntil markeds-
plassen og mange sitteplasser under 
tak. Gardstunet er lett fremkommelig 
for funksjonshemmede. Markedet har 
kortterminal for uttak av penger. Årets 
andre og siste Kremmertorg skjer 29. – 
31. august. 

Bangsmoen er ei kulturperle og Sør-Aurdal sin tusenårs-stad. Bangsmoen var når den opna den største handels-
staden i Valdres og fungerte som handelshus og poståpneri fram til 1930.
I 1991 var handelstaden til sals, og då kjøpte kommuna opp eigedomen og saman med Bagn sokneråd, Begna 
Ljom spel og dansarlag, Sør.Aurdal historielag og Sør-Aurdal husflidslag danna dei stiftinga Bangsmoen. 
I dag er Bangsmoen hus for organisasjonane som var er med i stiftelsen, og det er ikkje minst hus for husflidsut-
salet på Bagnsmoen. Det er ca. 65 husflidsprodusentar som stiller ut for sal, samt heimbaka kaker, spekepølser, 
gammaldagse drops og enkel servering. 
Utsalet opnar opp 28. juni, og det har oppe torsdag til syndag i heile juli, samt helger i august.
Du finn Bangsmoen på Øystre Bagn, vegen mot Tonsåsen, nær Bagn kyrkje.

Kontakt: tlf 908 78 590 Kirsten Langedrag 916 64 456

Bangsmoen
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4

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

Vi tilbyr:

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

Tlf: 906 25 438 | E-post: fihool@frisurf.no | www.valdrestakst.com

Valdres Takst & Eiendom  AS

4

“I lause lufte”

Bagn Idrettslag presenterer:
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Åpning
Jaktmesse
LaFreaks
5 kroningen
Parkeringsvakta
Berte
Doms eigen skatt
1. april 2018
Give me one more chance
Anders

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Жаным
To trøtte typer
Gravtale
Fri Sikt
Hompetitten
Sint mann og glad sanger
EU-kontroll
Revenka
Isfiske
Avslutningssang

Bagn IL
“I lause lufte”

2014

Da er årets idrettslagsrevy 
"I lause lufte" tilgjengelig 

på DVD!
Bonusmateriell på plata er en bildekavalkade 

fra idrettslagets aktiviteter i 2013. 
Du får kjøpt den på Spar og Statoil samt i 
kiosken på Fossvang under St. Hansfesten  

Også DVD fra tidligere revyer er tilgjengelig.

 

 

 

Tirsdag 24. juni 2014 kl. 18:00 

Konsert i Begnadalen kirke 
Guro Kleven Hagen kommer!  

 
 

Medvirkende: 
Trio con Brio, Guro Kleven Hagen – fiolin, Eivind Holtsmark Ringstad – bratsj,  

Soo-Jin Hong – fiolin, Soo-Kyung Hong – cello, Jens Elvekjaer – klaver 
 

Verker av: Schubert og Brahms 

Billetter ved døren:  
Voksne kr. 200,-. Barn kr. 100,-. 

Velkommen! 
 

Arrangør: Sør-Aurdal kommune og Valdres Sommersymfoni 

Cowboyfest med

Arne Benoni 
& Heidi Hauge 

på Fossvang 21. juni kl 20.00
Vangsteins varmer opp!

Inngang kr 250,-. Med cowboyhatt kr 200,-
18 års aldersgrense.

 
Arr: BIL
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Dugnad på 
Bagn Bygdesamling
Torsdag 22.mai var ein dugnadsgjeng samla på Bagn 
Bygdesamling. Både tilsette og friviljuge brukte ettermiddagen 
og kvelden til å rake, vaske og montere utstilling til sesongop-
ninga 14.juni.

Sommarsesongen på 
Bagn Bygdesamling

14. juni kl.12-16 er det opning 
av sommarsesongen med familie-
dag og museumsstemne. Tema i år er 
"Grunnlovsjubileet - 1814 sett med 
lokale auge". Utstillinga som vart mon-
tert i Stabelbygninga vil vise noko av 
det. Ho blir ståande heile sommaren.

Opningsdagen vil bere preg av ulike 
aktivitetar for barn på museumsom-
rådet. Det vil bli musikk av Begnaljom 
spel- og dansarlag i tillegg til Bagn og 
Begnadalen musikkorps. Det vil også 
bli foredrag.

Kl.13 vil Tore Pryser fortelje om 
1814 og Grunnlova basert på boka han 
har skrive, «1814 i Oppland».

Kl.14 får vi høyre om prost Hans 
Jacob Stabel som var utsending frå 
Kristians amt til Riksforsamlinga på 
Eidsvoll i 1814.

Kl.15 vil Ingvild Leite fortelje frå 
masteroppgåva si i historie om paragraf 
2 i grunnlova, den såkalla «jødepara-
grafen».

MF Kjøtt ved Mikael Fremgaard skal 
ha sal av «jubileumsburger» og 

«grunnlovspølser». Det vil også bli 
sal av kaffi og kake.

I sommarsesongen er det ope kvar 
dag frå 11-16 med unntak av mån-
dagene. Omvisarane tek deg med 
på ei runde gjennom dei ulike utstil-
lingane og i dei ulike husa på byg-
desamlinga. Sjå meir informasjon på 
http://www.valdresmusea.no/bagn.
asp?nid=464&lid=1

Vegarbeidet ved Bygdesamlinga 
var kome såpass langt at det var klart 
for å rake og førebu såing av grasplen 
ved muren som no er sett opp. I august 
blir det kurs i å setje opp skigard, så då 
kjem skigarden opp att. Husa trengde 
både vask og støvsuging innvendig 
etter vinteren. 

Laurdag 31.mai var det dugnad 
på Dølven skule. «Skulehusjentene», 
døtrene til lærar Ingvar Koppervik, har 
i mange år take på seg jobben med å 
ordne i stand skulehuset til sommaren. 
I år har nye generasjonar trødd til for å 
vere med på jobben. Dermed vart det 
også eit lite slektstreff denne dagen.

Bildet over: Trygve Langedrag, Steingrim 
Øyhus, Svein Thorsrud, Knut Brenden, 
Mikael Dølven og Kristoffer Lundene. 

Bildet t.v.: Bakerst står Åse Kolsrud 
Johannessen og Bjørg Dokken.
Foran fra venstre:  Vivianne Jodalen, 
Astrid Jodalen og Rosa Jodalen Rudberg.
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Tegn andeler i «Fossvanghallen»

Bli med på laget og kjøp andelsbrev i «Fossvanghallen» Salg av andeler blir en viktig finansieringskilde for å realisere pro-
sjektet. Pengene står på egen konto til idrettshall kan bli realisert. Andelene gir ingen eierandeler eller rettigheter. Du får 
navnet ditt på en tavle i hallen og blir med i oversikter over andelseiere/gavegivere. Du får også tilsendt et bevis på støtten!
En andel/kvadratmeter koster 500,- (365,- etter skatt)

Fyll ut skjemaet nedenfor for å tegne andeler. 
Jeg tegner meg for  _______  stk andeler a kroner 500,- totalt kroner  _______,-

Fornavn/etternavn : _________________________________

Adresse   : _________________________________ Postnummer/Sted: _________________________________

Epostadresse  : _________________________________ Telefon   : __________________

Personnummer  : __________________ (til bruk ved innmelding skattefradrag)

Kommentarer/merknader:
 Jeg setter beløpet rett inn på konto 1204.04.51704 (Innsamlingskonto idrettshall v/Bagn IL)

 Jeg ønsker tilsendt giro på beløpet
Sted/dato: ___________________
Signatur: ____________________
Sendes til Bagn Idrettslag, Postboks 25, 2929 Bagn epost idrettslaget@bagn.no

«Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50. 
Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjo-
ner er 16 800 kroner per år. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner».
Gavemottaker er Bagn Idrettslag som er tilknyttet Norges idrettsforbund. Bagn Idrettslag rapporterer til myndighetene

Fossvangområdet: Her er et utkast for 
hvordan Fossvangområdet kan bli. Her 
er det beregnet å heve deler av området 
med 1,5 -2 meter med overskuddsmasser 
fra veianlegget Bagn – Bjørgo. Dagens 
fotballbane snus for å skape luft og bedre 
plass mellom bygningene. Fotballbanen 
blir liggende flott til med langsiden mot 
kulturhuset. Du kan nå bidra til å rea-
lisere prosjektet ved å tegne andeler i 
hallprosjektet. Andelene blir øremerket 
idrettshall og står på konto til realisering. 

Hall 70x50m

NØDNUMMER
BRANN: 110 - POLITI: 112 - MEDISINSK 

NØDHJELP: 113
Politiet der du er: 02800

nybrotenmaskin.com
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KUNNGJØRINGERKUNNGJØRINGER

Bagn legesenter 61 34 85 50
Øyeblikkelig hjelp 61 34 85 55
Legevakt kveld/helg 61 36 10 44

Nes legekontor 32 13 76 28
Øyeblikkelig hjelp 958 57 791
Legevakt kveld/helg 61 36 10 44
 
Bagn Apotek 61 35 09 00

Sør-Aurdal kommune 61 34 85 00
Bagn skole 61 34 86 04
Hedalen skole 61 34 86 60

Begnadalen skole 61 34 86 80
SAUS 61 34 86 12
Sør-Aurdal Folkebibliotek 61 34 87 40
Frisklivsveileder 976 64 150
Hjemmetjenesten 61 34 87 30
Fysioterapi 976 64 150
Tannklinikken 61 34 85 83
Kirkekontoret 61 34 85 80
Sør-Aurdalsheimen 61 34 87 10

Lensmannen Bagn 61 34 89 50

Nyttige telefonnumre i Sør-Aurdal
Miljøstasjonen Bagn 61 34 78 75
Bagn Røde Kors 977 12 622
Hedalen Røde Kors 958 26 282

Røde Kors Besøkstjeneste
Marit Råheim 61 34 70 65

Frivilligsentralen 953 01 895

NAV, Sør-Aurdal  55 55 33 33
Skatt Øst Leira  61 35 90 00

Sesongåpning av 
butikken på Bangsmoen 29. juni

Åpningstider i juli: Torsdager kl. 11-17,
fredager kl. 11-17, lørdager kl. 11-16 

og søndager kl.12-16.
Åpent alle lørdager og søndager i august.

Stavkirkene
Guiding i Reinli stavkirke og Hedalen stavkirke i skolens 

sommerferie: Onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 
12.00 – 17.00.

Familieflåteferd på Begna
I juli og frem til skolestart kjøres 

faste turer onsdager og lørdager kl. 10.00. 
Bestilling på tlf. 962 34 211. 

Turmålene i Turkarusellen og 
kulturminner i Sør-Aurdal 

vil bli lagt ut på TurApp Valdres.

Gå inn på www.turapp.no/Valdres og se turmålene som er 
lagt ut. Her kan du finne bilder, beskrivelse og GPS-spor 

m.v. til turmålene. 
Sør-Aurdal har en flott natur å by på! God tur!

Stort brukt & loppemarked
13-14. september arrangerer Bagn IL brukt-
messe/loppemarked på Fossvang. 

I tillegg til utstillere 
og boder blir det fokus 
på barnerelaterte lopper, 
- som barneklær, leker, 
barnebøker, sportsutstyr 
og lignende. Du kan også 
komme og selge dine 
egne lopper. Innleverte 
lopper vil bli solgt til inn-
tekt for idrettshall på 
Fossvang. Viktig at det som leveres er helt og rent. Nærmere 
informasjon om innlevering kommer på bagn.no. 

Det kan også leveres inn på grendacupen 6. september. 
Ved spørsmål eller ønske om å gi større varer eller partier ta 
kontakt med Svein på tlf 911 88 589. 

Overskuddet av dagen går til innsamlingen til idrettshall 
på Fossvang.

Det blir også utstilling av veteranbiler.

Begnadalen kirke 50 år
22. april 1957 var en uhyggelig kveld 

i Begnadalens historie. På bare noen få 
timer var den vakre, hvite og sekskan-
tede kirken brent ned og borte for all-
tid.

Det var derimot en høgtidsdag av 
de sjeldne, da nye Begnadalen kir-
ke ble vigslet av daværende biskop i 
Hamar, Alex Johnson, 13. september 
1964. Begnadalen kirke feirer derfor sitt 
50-års jubileum  11.-14. september.

Jubileumshelga starter torsdag 11. 
september med konsert i Begnadalen kirke. To av medlem-
mene i STAUT, Ørnulf Dyve og Gaute Lein Ausrød vil holde 
konserten. 

Det holdes festgudstjeneste i Begnadalen kirke søndag 14. 
september med kirkekaffe i gymsalen på skolen.

Anette Hougsrud skriver et jubileumshefte som er kirkens 
historikk fra 1984 – 2014. Gudbjørg Fønhus Stensrud skrev 
historie om kirkene i Begnadalen gjennom 125 år fram til 
1984. Det nye jubileumshefte vil være en fortsettelse av det. 

Av Gunvor Strandbråten 
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA posten kommer i september

Dette skjer i Sør-Aurdal!

21.06.  Cowboyfest/St. Hansfeiring på Fossvang
23.06.  Vandring langs naturstig, Bautahaugen Samlinger
24.06.  Konsert med Valdres Sommersymfoni og Guro 
 Kleven Hagen i Begnadalen kirke. kl. 18.00
23.07. Konsert i Hedalen stavkirke under Jørn-Hilme- 
 stemnet. kl. 19.00
5., 12., 19. og 26. juli, og 2., 9. og 16. august:   
 Temalørdager på Bautahaugen Samlinger
09. 08. Kongsvegrittet 2014. Hellebekk kl. 11.00
12.08.  1814-2014 foredrag med Karsten Alnæs på 
 Bagn Bygdesamling
29.08.  Kremmertorg på Kristiansmoen
30.08.  Begnadalen IL 90 år
06. 09. Grendecup på Fossvang
11.-14.09. Begnadalen kirke 90 år
13.09.  Bjødalskampen opp – Kongsvegtrippelen 10.00
13.-14.09. Bruktmarked/loppemarked på Fossvang

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

Vi tar forbehold om endringer.
For detaljert informasjon les på de lokale nettsidene!

Cowboyfest/St. Hansfeiring
på Fossvang!

Kl 12-19 - Gratis inngang på dagen!
- Rodeookse

- Blikkbokskasting
- Sykkelløp

- Lasso
- Luftgeværskyting

- Linedanse
- Cowboymat!

Frå kl 17-20 
fyrer me opp grillene og inviterer alle 

til å ta med eigen grillmat!
Me kårer Bagns beste pokerspelar frå kl 18! 

Gratis påmelding!

Frå klokken 20.00 
har me Cowboyfest for vaksne, 
sjå eige program på bagn.no


