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Bulyst
Eg kom inn i bulyst-prosjektet til Bagn IL tidleg i år, og fekk ein moglegheit til å 
bli med på videreføringa utviklinga i Bagn IL samt å jobbe for bulyst i Bagn. 

Bagn IL har veldig mange ulike prosjekt på gang, og me har gjennom prosjektet 
fått moglegheiten til blant anna å etablere eit nytt treningssenter og jobbe med 
planlegginga av ein idrettshall i Bagn. 

No i romjula vil me halde eit romjulstreff for unge Sør-Aurdøler i Bagn, der me 
arrangerer eit sosialt arrangement for alle unge i Sør-Aurdal og til dei som har 
tilknyting til kommuna. Me set opp buss frå sør i kommuna for å kunne få med 
alle. 

Neste år er det tenkt å legge arrangementet til ei anna bygd og rullere dette 
framover. Vang i Valdres etablerte eit slikt arrangement for mange år sidan, og 
utifrå dette har dei no fått ein ny giv og mykje spanande som skjer.

Mvh redaksjonen
Espen Blåfjelldal

Forsidebildet:
Juletreet på Valdrestunet med glade deltagere på nissemarsj

Julemarked på Bagn Bedehus
Vel 100 personer var innom det årlige julemarkedet på Bagn 
Bedehus lørdag 15. november.  

Årets julemarked samlet 15 utstillere i 
alderen 18 - 80 år, og i år var det fem nye 
utstillere. De andre har vært med to-tre 
år eller alle fire årene det har vært arran-
gert. 

Julemarkedet kunne by på mye fint og 
godt som bakst, spekepølser, sølvsmyk-
ker, levende lys, lykter, skilt, trearbeid, 
strikkede, tovede og heklet ting, kort og 
julepynt.

 Litt over 100 personer var innom 
markedet, og de tittet, handlet, pratet 
med kjente og tok seg en kaffekopp og litt 
kake. Det var koselig å se den hyggelige 
stemningen og at naboer og venner kan 
treffes over en kaffekopp. Overskuddet 
av kaffesalget går til Frelsesarmeens 
Julegryte på Fagernes.
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Status innsamling til 
idrettshall

Samlet på konto 1204.04.51704 
står det nå 536.444 øremerket 
realisering av idrettshall på 
Fossvang. 

Loppemarkedet på Valdrestunet gir 
ukentlig vesentlige bidrag til kontoen. 
Takk til alle som viser engasjement 
og gir flotte ting til formålet! (se egen 
artikkel om loppemarkedet)
Pr 2. desember er det tegnet 102 ande-
ler for tilsammen kr 51.000 i idrettshall-
en på Fossvang. 

Her er de som så langt har tegnet 
andeler: 
Kristian Berglund (20) 
Astrid Dokken (10) 
Jorun og Geir Henning Skaret (10) 
Bjørg Eva Storrø og Steinar Skjerve (10) 
Begnadalen Idrettslag (2) 
Bjørg og Agnar Fønhus (2) 
Mikael Andreas Storrø Skjerve (2) 
Liv Bang (1) 
Arne Langedrag (1) 
Ingrid Langedrag (1) 
Sigrid Langedrag (1) 
Ørnulf Juvkam Dyve (2) 
Vidar Gabrielsen (2) 
Tore Skjerve (10) 
Torhild Kollsgård (1) 
Ola Kollsgård (1) 
Stein Bergum (2)
Jan Dokken (20) 
Bjørn Storrø (2) Tegnet andel nr 100
Einar Kristoffer L. Solbrekken (1) 
Andrea L. Solbrekken (1)

Bli med på laget! 
Bli med på laget og kjøp andelsbrev i 
idrettshallen. Du bidrar med dette til 
finansieringen av vår nye storstue. 
Som eier av andelsbrev i hallen får du 
navnet ditt på en stor tavle i hallen, 
samt at du bidrar til et flott fritidstil-
bud til unge som gamle i Sør-Aurdal 
med omegn. Som andelsbrevseier vil du 
motta et andelsbrev som et bevis på din 
støtte til hallprosjektet. 
En andel koster kun 500,- 
Med vennlig hilsen 
Bagn Idrettslag

Send epost til idrettslaget@bagn.no 
eller ring på tlf 907 43 140 for å tegne 
andeler. Tegningsblankett finner du 
også i  Saposten nr 3-2014.

Følg SAposten på
Facebook!

Bruktmarked
Bruktmarkedet til Bagn IL, i 2. etasje i Valdrestunet, går fort-
satt meget bra. De har fått inn mange nye og fine gjenstander. 
Julepynt og juletre med lys kan du nå kjøpe i bruktbutikken.

- Hytteeiere er en stor del av kundemassen, forteller Torhild Kollsgård, som er 
en av mange som jobber som frivillig i butikken. De får inn mye penger og over-
skuddet går uavkortet til innsamlingen til idrettshall. Har du mye saker som du 
gjerne vil bli kvitt, ta kontakt med Bagn IL, kanskje det er noe for bruktmarkedet. Er 
det noe du ikke finner i andre butikker, prøv bruktbutikken på Tunet.



4 Sør-Aurdalsposten

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

Butikksjef Alf Sverre Brustad

Julens åpningstider
Torsdag 18. des 8-21Fredag 19. des 8-21Laurdag 20. des 9-18Måndag 22. des 8-21Lille juleftan 8-21Juleftan 9-131. og 2. juledag Stengt    Laurdag/3. juledag  9-18Måndag 29. des 9-21Tirsdag 30. des 9-21Nyttårseftan 9-1601. januar Stengt02. januar 12-21
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Få glasset ditt reparert på dagen

Solheim Trevare leier 1. etasje i Sliperiet i Bagn. Der har 
de maleavdeling, sprøyterom, monteringsavdeling og glass-
verksted. Alle som ønsker det, firmaer og private, kan bestil-
le varer fra Solheim Trevare. På glassverkstedet kan du for 
eksempel få skåret glasset akkurat i den formen du ønsker. 
Daglig leder, Ole Arne Kvålshaugen, forteller at du kan 
komme med ditt ødelagte glass og få det reparert og levert 
på dagen. Dette er de veldig stolte av og viser frem verkste-
det. Fortsatt foregår en del av produksjonen i Reinli, men 
med det nye lokalet har Solheim Trevare fått bedre plass og 
mer effektiv logistikk.

Ole Arne Kvålshaugen klar for å sette inn nytt glass.

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
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Bakeriet i BagnBakeriet i Bagn ble etablert i 
1942 i Fossgården av familien 
Brustad. De hadde også mat-
butikk der til 1987, bakeriet i 
drift frem til midten av 80-
tallet.

Espen Blåfjelldal kom i prat med 
Knut Herman Bergsund som eide byg-
get, de var begge ivrige i å få i gang drift 
i bakeriet. Etter prøve baking og etter 
at de hadde gjort noen forbedringer, 
ble Blåfjelldal og Helge Gjerdalen fra 
Tollefsrud enige om å starte drift i bake-
riet i januar 2014.

Ovnene i bakeriet er laget i Nydalen 
i Oslo i 1942. - Ideen er å lage brødva-
rer, hovedingrediensene er «god tid og 
tålmod» i tillegg til litt mel og vann, for-
teller de. Deigene blir satt dagen før og 
står kaldt over natten. De to ovnene fra 
1942 blir brukt, de har tilsammen 6 m² 
stekeflate. Da blir det plass til ca. 35-40 
brød i hver ovn. De lager tre forskjel-
lige typer brød, boller og kanelsnurr. 
Ference Anthal fra Ungarn er ansatt 
som baker, han bor på Fagernes. Kona 
til Anthal er psykiater og jobber på DPS 
i Aurdal.

Bakeriet har på kort tid blitt vel-
dig populært og responsen har vært 
enorm. De har blant annet stamkunder 
som kommer innom hver fredag før de 
reiser videre til hytta på Beitostølen. 
I utgangspunktet skulle de selge til 
butikk men mange kommer langveis fra 
til bakeriet for å kjøpe brød. Blåfjelldal 
og Gjerdalen vil derfor se på åpnings-
tidene og jobbe videre med skilting og 
markedsføring. Lokalene er for små i 
dag og de ønsker å lage et utsalgssted, 
samtidig som kundene skal føle nærhet 
til og kunne se bakeriet. De har 440 m² 
som de kan ta i bruk, som det er mye 
jobb med for å få i stand.

Teksten på inngangsdøren.

Espen Blåfjelldal (tv) og Helge Gjerdalen foran ovnene fra 1942, 
stekespaden er levert av Solheim Trevare.

Hyllene i bakeriet er fyllt med nystekte godsaker.
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Kultur- og idrettsprisen 2014
Årets kulturpris ble høyst 
fortjent tildelt hedølen Eldor 
Bråthen. Han er en lokalhisto-
risk forfatter, lyriker og svært 
engasjert i det lokale kultur-
livet,  og like fortjenet var 
tildelingen av idrettsprisen til 
en ung ambisiøs idrettsutøver 
Jostein Schlytter Strandbråten 
for sin innsats på fotballbanen 
og skiløypene.

 
Idrettsprisen til Jostein og kulturpri-

sen til Eldor, her sammen med prisut-
deler ordfører Kåre Helland

Tildeling av prisene ble foretatt på 
kommunens kulturkveld i Hedalen fre-
dag 21. november 2014.

I tillegg til prisutdeling var det et 
variert og flott program med sang, kul-
turelle innslag, Hedalen sangkor og tea-
terinnslag. Og selvsagt var det mange 
hilsningstaler til hver av prisvinnerene.

Arrangør for kulturkvelden i 
Hedalen var Sør-Aurdal kommune i 
samarbeid med Hedalen Ungdomslag.

Kulturprisen
Kulturprisen fra Sør-Aurdal kom-

mune vart første gang delt ut i 1978. 
I retningslinjene for kulturprisen fra 

Sør-Aurdal kommune, heter det:
Formålet med utdeling av kulturpri-

sen er å stimulere til økt innsats i kunst, 
kulturliv og miljøarbeid, og gi en opp-
muntring til de mange som er engasjert 
i slik virksomhet. 

Kulturprisen kan deles ut til enkelt-
personer som har gjort en særlig innsats 
i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen 
kan også deles ut til lag og foreninger. 

Årets kulturpris tildeles Eldor 
Bråthen

 Eldor Bråthen er lokalhistorisk for-
fatter, lyriker og svært engasjert i det 
lokale kulturlivet.

Eldor er nå 75 år, og har gjennom 
hele sitt yrkesaktive liv, så vel som 
i pensjonisttilværelsen, gitt et stort 
bidrag til kulturlivet i Sør-Aurdal. 

Av Reidar Schlytter
Her får Eldor utdelt prisen fra ordfører Kåre Helland og blomster fra kulturkonsulent 
Gunvor Helene Thorsrud.

Ordfører Kåre Helland sammen med prisvinnerne - idrettsprisvinner Jostein Schlytter og 
kulturprisvinner Eldor Bråthen.
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Målet med året er å få flere til å 
benytte seg av friluftsliv, en økt del-
takelse i alle deler av befolkningen. 
Prioriterte målgrupper er barn, unge og 
barnefamilier. I den forbindelse skal de 
ulike idrettslagene i Sør-Aurdal arran-
gere noen utvalgte guidede familieturer 
gjennom året som alle er velkomne til å 
delta på.

Sør-Aurdal har gjennom et regionalt 
prosjekt fra 2012-2014 fått midler til 
skilt og klopp fra Gjensidige Stiftelsen. I 
den forbindelse har frivillige i alle deler 
av kommunen lagt ned et godt stykke 
arbeid for å merke og utbedre stier i 
hele Sør-Aurdal. Noen av turene som 

har blitt merket, finnes i Turkarusellen 
«Bruk beina i Sør-Aurdal». Folderen 
finnes på kommunen sin hjemme-
side. I denne folderen står det hvor-
dan du kommer deg til turene og hvor 
lange de ulike turene er. Det er et godt 
utgangspunkt for at flere enklest mulig 
skal kunne benytte seg av friluft i Sør-
Aurdal. Etter hvert skal alle de merke-
de stiene også GPS-merkes, slik at de 
vil være å finne på TurApp Valdres, se 
http://turapp.no/valdres for mer info.

Friluftsliv kan være så mangt. Det 
kan være en kveldstur i nærmiljøet 
eller en søndagstur til Sør-Aurdals høy-
este punkt, Ørneflag. Det kan være 
en fisketur i Begna, eller en jakttur i 
Vassfaret. Det kan være en blåbærtur 
til Kjeldeknatten, eller en spasertur til 
Makalaus for å nyte utsikten. Å gå er 
den mest naturlige bevegelsesformen 
vi har, og det er en fin anledning til å 
komme i gang med regelmessig fysisk 
aktivitet, uansett hva slags utgangs-

Friluftlivets år 2015:

«Flere ut - oftere»

punkt du har. Fysisk aktivitet har svært 
god helseeffekt på både fysisk og psy-
kisk helse. Det er det enkleste forebyg-
gende og helsefremmende tiltaket du 
kan gi deg selv. Etter hvert kan du øke 
progresjon ved f.eks. å ta i bruk staver 
når du går. Ha fokus på egen mest-
ring, og sett deg små delmål frem mot 
et ønsket resultat. Ta med deg hele 
familien, eller en god venn. Ta i bruk 
Sør-Aurdals friluftsliv, og opplev hvilke 
positive helseeffekter det kan gi deg!

«Når verden går meg imot, og det unn-
later den sjelden å gjøre når det gis noen 
leilighet til det, har jeg stetse funnet meg 
vel ved at ta en friluftsvandring som dem-
per for min smule bekymring og uro». P. 
Chr. Asbjørnsen

Ida Blåfjelldal
Folkehelsekoordinator/
Frisklivsveileder
Sør-Aurdal kommune

Neste år er det Friluftslivets år, 
som er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som 

Klima- og miljødepartementet(KLD) presenterte i 2013. 

Fisketur med fiskelykke. 
Fotograf: Monica Muldbakken

Eiril(3 år) er fornøyd med å ha kommet på 
toppen av Makalaus! Foto: Ida Blåfjelldal
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Sløydkvelder i sløydsalen på Nes skole
Denne høsten hadde Nes Helse og Trivsel en ide om å sette i gang sløydkvelder en kveld i uka for 
5 til 10 trinn på Nes skole. Kjell Haugen og Ole Gjerdalen tok utfordringen på strak arm.

Det er 10 påmeldte barn/ungdom-
mer og iveren er stor. Her lages det alt 
fra smørekniver til fuglehus.

Deltakerne jobber og koser seg. Her 
lærer de hvordan man skal sage, pusse 
og slipe, og ikke minst hvordan man 
skal bruke elektrisk verktøy pluss mye 
mer. Ungene er kjempeflinke og viser 
stolt frem det de lager.

På vårparten har de planer om å 
lage krakker som skal plasseres rundt 
om i bygda til nytte og glede for byg-
defolket.

Ole sier de gjerne vil fortsette etter 
jul også, men ønsker at flere voksne kan 
hjelpe til. Kjell og Ole ønsker også mer 
variert materiale de kan lage ting av. Så 
om noen kan bidra med noe er det bare 
å ta kontakt med de.

Bak fra venstre: Kjell Haugen og Ole Gjerdalen. 
Midten fra venstre: Ine Marie Midthus Hansen, Erik Holte, Helene Midthus. Foran fra 

venstre: Harald Tømterud Bakken, Fannie Hauglien, Elise Holte og Henriette Torp.

Fannie, Ine Marie, Henriette og Harald i full sving.
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Populær nissemarsj på Bagn
Den tradisjonelle nissemarsjen 

gikk av stabelen lørdag 29/11 og 
oppslutningen var formidabel.  Ingen 
har talt, men det anslås at  rundt 250 
personer lyste opp Bagns sentrums-
gater med fakler denne ettermidda-
gen.  Toget gikk fra SAUS til Fossvang 
og videre opp Fossvangbakken.  Her 
ble det litt spredning i feltet, men 
alle nissene endte til slutt opp ved 
julegrana på Valdrestunet.      Treet 
ble vakkert opplyst i alles påsyn, og 
adventstida ble med det innledet på 
Bagn. 

Etter en kort gang rundt treet, 
strømmet alle inn på Tunet der det 
vanket noe godt fra de store nissene,  
i tillegg til gløgg og pepperkaker.   
Etter alle de blide ansiktene å døm-
me, så var dette en svært populær 
start på  julemåneden.

Samuel Laymay og Lulya Habtom trygt på nissens fang.
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Populær nissemarsj på Bagn

Christina Garli Holt,  Emil og Kristoffer Magnor Komperud

Martin Juvkam, Lulya Habtom, Aurora Kløvstad, Anna Lysne Johansen 
og Tuva Juvkam er klare for nissetog.

Albert Råheim 
skaper stemning i toget.
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Endå betre skibehandling 
      på sporten i Bagn

Værkameraet på Valdrestunet
Mange har lurt på hva som skjer med webkameraet på 

Valdrestunet. www.bagn.no som drives av Bagn idrettslag har 
nå bestilt nytt webkamera som vil være på plass i løpet av 
desember. Bildet under viser et flott vinterbilde fra værkame-
raet på Ølnessæter. Snart vil det være nytt og kraftig forbedret 
bilder fra Valdrestunet

Bagn Sport på Valdrestunet i Bagn har gått til innkjøp 
av eit nytt varmeskap for å kunne tilby ein endå betre 
behandling og preparering av ski for alle aktive ski-
løpere.

Bjørn Erik Hippe viser stolt fram skåpet som vil mette sålen på ein 
mykje betre måte for å sikre ein god brennbehandling av skiene, og i til-
legg til dette kan ein sikle/børste skiene, rubbe opp festesoner, måle spenn 
samt å legge på smøring til dagens føre. Og Bjørn Erik veit kva han prater 
om, som ein aktiv skiløpet og ikkjeminst ved å vera med sønnen Even, så 
har han god erfaring for å behandle ski for all slags føre. 

Bjørn Erik Hippe viser fram varmeskapet.
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Aktuell julegave 
også i år?
Sør- Aurdal
Bilder fra en svunnen tid
1930 - 1970

Bøkene ble gitt ut av Sør-Valdres 
Rotary i 2013. Boka ble svært godt mot-
tatt i fjor.  

Den bør være en aktuell julegave 
også i år – for de som har forsømt seg. 
Boka inneholder ca. 350 bilder (med 
tekst til) fra alle deler av Sør-Aurdal i 
tiden 1930 – 1970 og viser på en god 
måte hvordan hverdagslivet og lokal-
samfunnet har forandret seg på noen få 
ti-år. Dette gjelder arbeidsliv så vel som 
kultur og fritid, skole, kommunikasjon 
etc. 

Den første boka som Rotary ga ut 
viste bilder fra tida før 1930. Denne er 
også til salgs for de som ønsker kom-
plettering.

Prisen er som tidligere kr. 300,- for 
den nye, kr. 200,- for den gamle og kr. 
400,- for begge. Bøkene kan kjøpes i 
flere butikker over hele kommunen – 
og av Rotary – medlemmer.

Svein Thorsrud 

Populær flerbruks-
flate på Bagn

På arealet mellom gressbanen på Fossvang og SAUS har Bagn IL  anlagt en fler-
bruksflate som har vært hyppig i bruk i høst.  Asfaltbanen er foreløpig utstyrt med 
flere basketballstativ som har vært svært populære både innenfor  og etter skoletid.  
Til våren vil det også bli merket opp for tennis og badminton med nett,  samt små 
apparater til skatebruk/sparkesykkel.  Flerbruksflaten er for øvrig finansiert gjen-
nom tippemidler og midler fra Gjensidigestiftelsen.  

I skolen har flaten vist seg svært populær, med ballspill i alle friminutt.  Det har 
fenget mange av de som ikke er interesserte i  fotball  i ballbingen.  Og enda mer 
populært blir det når resten av utstyret kommer til våren. Skolen gleder seg.

Skigruppa i rute

Unge, ivrige skiløpere i Bagn IL er godt i gang med trening inn mot skiseson-
gen.  Rundt 20 ivrige skiløpere har i høst drevet barmarkstrening hver torsdag med 
utgangspunkt i Fossvangområdet.  Morten og Oddvin har hatt regien på øktene 
der  det er mye leik og moro,  men basistrening med utholdenhet, styrke og spenst 
står i fokus. Treningene fortsetter på Bagn med joggesko, staver og refleksvest hver 
torsdag fram til jul, men flytter seg opp i skiløypene fra januar.  Det er plass til flere  

Første løypemaskin
Makalaus Løypelag SA har fått sin 

første løypemaskin. Løypelaget har blitt  
lykkelige eiere av en Pisten Bully 100. 
Maskinen er en 2007 modell som er 2,8 
m bred med nødvendig utstyr til å lage 
strøkne skiløyper i vinter.
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I 2011 fikk jeg et tilbud av Rotary-
klubben i Sør-Aurdal om å være med 
på «RYLA-kurs» som de kalte det. Jeg 
ante ikke hva det var så jeg begynte å 
spørre. De forklarte at det var et helge-
kurs i ledelse med foredragsholdere fra 
hele Norge. Jeg tenkte at dette høres 
interessant ut. Jeg har alltid ønsket å 
prøve nye ting og takket derfor ja. I til-
legg til meg fikk også Kenneth Dokken 
fra Leirskogen tilbudet. 

Rotary er en verdensomspennen-
de organisasjon som forener ledere 
fra næringsliv, frie yrker og offentlig 
virksomhet som ønsker å fremme vel-
ferd, høye etiske normer i alle yrker 
og som vil bidra til å bygge samhold 
og fred i verden. Rotarys formål er å 
fremme og styrke viljen til å gagne 
andre som grunnlag for all virksomhet. 
Rotaryklubben er grunnstenen i rota-
rybevegelsen. Her møtes medlemmene 
hver uke til frokost-, lunsj-, middags- 
eller kveldsmøter. Medlemsskap i en 
Rotaryklubb baserer seg i hovedsak på 
yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon 
fra klubben. Interesserte klubber bes 
om å velge ut, og sponse, en eller flere 
kandidater til RYLA-kurset.

Når vi hørte dette begynte vi å føle 
oss litt privilegerte som var valgt ut til å 
være med på dette kurset. Motivasjonen 
var med en gang høy og vi gledet oss 
til å lære mer. I løpet av kurset lærte vi 
mye om hvordan man kan organisere 
en bedrift og hvordan man kan bygge 
opp en ny bedrift fra starten av. Men 
likevel var det ikke dette jeg satt mest 
igjen med etter kurset. For utenom 
forelesningene hadde vi også diverse 
aktiviteter i løpet av dagene og kvel-
dene. 

For eksempel var vi innom Gjøvik 
Tekniske Museum og hadde en runde 
med oppgaver og konkurranser innad 

Lærerikt RYLA-kurs i Rotarys regi

i lag.  Jeg var blant 
annet leder i et lag 
og fikk føringer om 
at jeg måtte dele-
gere oppgaver så 
alle skulle gjøre 
hver sin oppgave. 
Her var det stor 
individuell for-
skjell på oss innad 
i laget, spesielt 
på det fysiske og 
jeg hadde en liten 
tvist å jobbe med. 
Måten jeg lærte å 
løse dette på var 
å raskt bli bedre 
kjent med laget og 
finne ut hvem som 
ønsket hvilken 
oppgave og tilstre-
be å la de få den. Her måtte jeg prio-
ritere og være litt kynisk da jeg selvføl-
gelig ønsket å vinne. Det endte med at 
mitt lag vant halvparten av øvelsene og 
når man er fire lag så sier det seg da at 
vi vant totalt sett også. Likevel satt alle 
lagene igjen med en følelse av mestring, 
hvilket jeg tror er veldig viktig for frem-
tiden. I tillegg hadde vi diverse leker og 
konkurranser på motellet om kveldene 
hvor vi hadde en hel haug med oppga-
ver som måtte løses på kreative måter. 
Her lærte vi å bli løsningsorienterte, alt-
så å se løsninger i stedet for problemer. 
I disse øvelsene fikk man virkelig prøvd 
lederskap i praksis, og jeg likte det. 

Jeg ønsket å fortsette å utvikle meg 
som leder og merket når jeg ble russe-
president at det aller viktigste jeg lærte 
på dette kurset var å delegere ansvar. 
Jeg har alltid vært en som liker å løse 
oppgavene og problemene jeg kom-
mer opp i selv, men jeg forstod at jeg 
fort ville ta meg vann over hodet om jeg 

fortsatte med dette her. Jeg var veldig 
fornøyd med hvordan jeg løste og orga-
niserte oppgavene som russepresident 
og søkte derfor Hærens Befalsskole for 
å kunne fortsette utviklingen som leder. 
Jeg kom inn og lærte der mye mer om 
teorien bak lederskap, men jeg kjente 
absolutt igjen det jeg lærte på RYLA-
kurs to år tidligere. I dag har jeg en 
lederstilling i Hæren og trives meget 
godt med det. Erfaringene mine fra 
RYLA-kurset er fortsatt med meg og jeg 
føler at det var en meget god erfaring å 
få med seg videre. Ikke bare lærer man 
mye om lederskap, man lærer mye om 
mennesker. Det er så mange forskjellige 
folk med på et RYLA-kurs og jeg som 
yngstemann på kurset satt igjen med 
masse inntrykk og gledelige møter. Jeg 
anbefaler med dette alle som får et lik-
nende tilbud å akseptere og prøve seg. 
Du kommer ikke til å angre.

Skrevet av Knut Olav Veimodet

RYLA står for Rotary Youth Leadership Award. 
Det vil si Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom 
og har eksistert i Norge siden 1985. Målsettingen 
med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser 
og ideer til godt lederskap innen næringsliv, 
organisasjonsliv og forvaltning. Jeg er enig - det 
høres ganske tørt ut, men du skulle bare visst 
hvor mye jeg har fått ut av det i senere tid.

Knut Olav Veimodet foran stauen av Bill Shankly i Liverpool.
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Seniorkaffe på bruktbutikken
Bagn IL inviterte alle erfarne medlemmer til formiddagsmat og kaffe i bruktbutikken til Bagn IL 
på Valdrestunet, her ville me skape ein uformell atmosfære for å diskutere korleis me skal få til 
eit idrettslag for både unge og erfarne medlemmer.

Bruktbutikken
Bruktbutikken på Valdrestunet har 

vore ein stor suksess som har omsett 
for over 190 tusen på sine fyrste måna-
der, og butikken har vorte drifta med 
hjelp av godt vaksne medlemmer som 
har vore heilt sjølvdrevne, og på mange 
måter veks dette initiativet frå denne 
gjengen.

Bingo
Bingo kjem opp som eit arrange-

ment me kan få til. Dette er noko for 
alle generasjoner, det er artig og me har 
alt utstyret! Utover dette vil me jobbe 
med å få på ei gruppe til å møtast på 

Fossvang, fortsette den fantastiske job-
ben med bruktbutikken og sjå på ei 
gruppe som kan bidra på arrangement. 
Det vil også bli arrangert introduksjons-
timer på det nye treningssenteret som 
har utstyr som er tilpasset alle brukere.

Seniorgruppa til Fagernes IL
Kjell Ivar Fossnes kom frå Fagernes 

IL og fortalte om eit flott miljø som vart 
etablert i 2007 for å støtte opp rundt 
Valdre FK sin satsing i 2. divisjon. I dag 
bidreg dei 31 medlemmene til ein vel-
dig viktig innsats til Rakfiskfestivalen, 
Beitosprinten og IBU på Beitostølen, 
samt fleire andre større og mindre pro-

sjekt. Kjell Ivar innkaller meldemmene 
når dei treng møter, ikkje faste møter, 
og då med epost og sms som han mei-
ner er vesentleg for å få ein enkel admi-
nistrasjon. På møtene skal det vera ein 
atmosfære for å kunne bidra slik ein har 
lyst, og det skal vera artig og ein må ha 
noko å bite i. 

Etter dette innlegget tok me opp ein 
felles dialog for å sjå korleis me kan få 
til noko av det same i Bagn, og finne ein 
måte der ein lett kan kalle inn til arran-
gement som blir artige og frivillige, og 
ikkje påtvunget.

Husk å  
skifte batteri
Alle røykvarslerbatterier må byttes ut 
én gang i året. Disse får du selvsagt 
gratis hos oss.

Velkommen

Kom innom kontoret vårt på Bagn 
eller Fagernes for å motta batterier til 
dine røykvarslere. Ring oss på  
tlf 613 47 600 eller gå inn på 
gjensidige.no/batteri for mer 
informasjon.

Bli medlem av 
Bagn Treningssenter, Ravetola

 

Treningssenteret er ope heile jula kl 8-21!

Innmelding/priser:
www.deltager.no/InnmeldingBagntreningssenter

eller på bagn.no
Spørsmål: 

ring 962 34 211 - e-post til treninggssenter@bagn.no
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Informasjons-guide for Sør-Aurdal
Informasjonsguiden gis ut for tiende gang i 2015

Vi er nå i full gang med flotte turforslag og informasjon om kommune og bedrifter i Sør-Aurdal. Vi er bortskjemt med 
mange positive tilbakemeldinger, og jobber for at 2015 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 annon-
se? 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!

STAUT - St. PEPPERSBY
Fredag 3. oktober slapp 
STAUT sin nye plate - St. 
Peppersby. Platen tar lytteren 
med på en reise i den fiktive 
byen St. Peppersby, som ble 
grunnlagt samme året som 
Beatles ga ut Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band. 

Dette er i følge låtskriver Ørnulf 
Juvkam Dyve ikke tilfeldig, også at blant 
annet coveret også kan sammenlignes 
med The Beatles. Ørnulf forteller at ha 
har hatt bedre tid med låtene denne 
gangen og er veldig fornøyd med resul-
tatet. STAUT har hatt minikonsert med 
signering på Fagernes Kjøpesenter og 
slippfest på Rockefeller i Oslo med den 
nye platen, som du kan lese mer om og 
se bilder og videoer av på denne siden. 
I coveret kan de som kjøper cd-en lese 
om personene og sette seg inn i livet i 
St. Peppersby, det er en egen historie til 
hver sang.

Torsdag 9. oktober holdt STAUT 
en minikonsert i 2. etasje på Fagernes 
Kjøpesenter. Vi fikk høre låter fra den 
nye platen, St. Peppersby, som ble slup-
pet fredag 3. oktober, samt et par gamle 
sanger. Konserten ble avsluttet med 
allsang til ”Sjå Sole”, etter ønske fra 
publikum, se video nederst i innlegget. 
De fremmøtte kunne så kjøpe den nye 
cd-en og få den signert av gutta i ban-
det, noen fikk også signatur på armene 
sine.

St. Peppersby har etter bare to 
dagers salg kommet inn på VG-lista 
topp 40. Dette er meget bra, de andre 
på lista har en hel ukes salg, VG-lista 
ble publisert i avisen fredag 10. okto-

ber. Dette forteller plateselskapet 
Grammofon sin representant Øyvind 
Savarlia. Øyvind ble kjent med STAUT 
i 2009 da han hørte to demolåter som 
gjorde at han raskt bestemte seg for 
å satse på bandet - ”det er jo bare et 
eventyr hvordan dette har utviklet seg 
frem til i dag” - forteller han.

Lørdag 11. oktober var det klart 
for slippfest for St. Peppersby på 
Rockefeller i Oslo. Bandet Humming 
People varmet opp publikum med fris-
ke og svingende låter før STAUT gikk 
på scenen, og hvilket show det ble. I 
tillegg til de seks staute karene hadde 
STAUT fått med seg Vegard Moshagen 
på piano, og de ga alle av seg selv. Som 
om ikke dette var nok hadde de også 
fått med seg strykere og blåsere, som 
også har bidratt på platen. Totalt var de 

til tider 15 mann, da også Ølguttene 
entret scenen. Ølguttene er et blandet 
mannskor fra Valdres.

Det var et fullstappet Rockefeller 
denne lørdagskvelden, nesten 1200 
mennesker hadde møtt opp for å over-
være konserten. Og publikum ble ikke 
skuffet, STAUT leverte varene og pre-
sterte til terninkast 6. I tillegg til den 
nye platen fikk vi høre noen gode gamle 
låter, som Slepp Me Inn og Sjå Sole, og 
publikum var med og sang til mange av 
sangene. Konserten ble avsluttet med 
et smell da serpentiner ble blåst utover 
publikum. Etter konserten festet de 
som ønsket det sammen med STAUT 
guttene ut i de sene nattetimer.

Tekst og foto: Rune Larheim

STAUT hadde med bare to dagers kommet inn på VG-liste med sin nye cd.
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Romjulstreff 
for unge 
søraurdøler

Med støtte frå Sør-Aurdal kom-
mune, har festkomiteen og Bagn IL den 
glede av å arrangere ein heidundrande 
fest for deg som er ung i Sør-Aurdal 
den 26. desember.

Me startar med vorspiel med særs 
hyggelege priser til kl 21, fortsett med 
tapas, quiz og festen ender ut i dei sei-
ne nattetimar. Arrangementet koster 
kroner 100 per person, og inkluderer 
velkomstdrink, tapas, underholdning/
musikk og deltagelse på julens gladeste 
happening.¨

Maks 70 plasser, førstemann til 
mølla! Aldersgrense 18 år, og antrekk er 
påkrevd under hele arrangementet.

Påmelding 
www.deltager.no/romjulsfestbagn 

Spørsmål? 
Ring 962 34 211 eller send epost 

espen@valdresmathus.no

 

 
 
 
 

Vi har åpnet ny avdeling på Sliperiet i Bagn med 
flunkende ny maleavdeling og nytt glassverksted. 
• Alt i glassarbeid, herunder utskifting av punkterte vindusruter  

hjemme hos deg 

• Levering og montering av vinduer og ytterdører fra   

og våre egenproduserte dører og vinduer 
Vi leverer til både hus og hytte 

• Platemøbler som kontorpulter, leksepulter, garderobeskap med mer  
i laminert eller finert 

• Kjøkkeninnredninger i heltre eller finerte plater  
etter din spesifikasjon 

• Senger og soveroms inventar 
 

• Baderoms innredninger 

•Trapper 

• Låser 
Støtt opp om lokale arbeidsplasser og ta kontakt med oss så kommer vi 

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

Kontor 61 34 70 03                       Tone 99 03 75 40                Ole Arne 91 33 88 85 

 olearne@solheim-trevare.no www.solheim-trevare.no 
 

Besøksadresse: Tellatn 30 Sliperiet, 2930 BAGN 

 

 
 
 
 

Vi har åpnet ny avdeling på Sliperiet i Bagn med 
flunkende ny maleavdeling og nytt glassverksted. 
• Alt i glassarbeid, herunder utskifting av punkterte vindusruter  
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• Levering og montering av vinduer og ytterdører fra   

og våre egenproduserte dører og vinduer 
Vi leverer til både hus og hytte 

• Platemøbler som kontorpulter, leksepulter, garderobeskap med mer  
i laminert eller finert 

• Kjøkkeninnredninger i heltre eller finerte plater  
etter din spesifikasjon 

• Senger og soveroms inventar 
 

• Baderoms innredninger 

•Trapper 

• Låser 
Støtt opp om lokale arbeidsplasser og ta kontakt med oss så kommer vi 

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

Kontor 61 34 70 03                       Tone 99 03 75 40                Ole Arne 91 33 88 85 

 olearne@solheim-trevare.no www.solheim-trevare.no 
 

Besøksadresse: Tellatn 30 Sliperiet, 2930 BAGN 

Flott oppgradert Haugakollen
Det oppgraderte hoppanlegget til Bagn IL ligger nå bortimot 
klart til bruk.  

Super-ildsjel Egil Moen jobber for å 
pakke snø og gjøre siste finpuss.   Dette  
flotte fellesanlegget, som vil dekke alle 
behov fra aking for de aller minste, via 
flere hoppbakker fra 8-meter og opp 
til 45-meter, vil forhåpentligvis skape 
et skimiljø der unge i alle aldre møtes 
og kan være til inspirasjon for hveran-
dre.  Egil har tro på at terskelen for å 

søke nye utfordringer ved å gå opp en 
bakkestørrelse, vil være vesentlig min-
dre nå med dette komplette anlegget.  
Egil ønsker alle gamle og nye hoppere 
velkommen til Haugakollen og min-
ner om at Bagn IL har mye hopputstyr 
i ulike størrelser som de gjerne låner ut 
til de som vil prøve seg.   
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nybrotenmaskin.com

97665137
Bagn Budservice

97665137
Bagn Budservice

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

alla-ols@online.no

Makalausbua
Åpent hver helg

lørdag kl 12.00–17.00
Søndag kl 12.00–18.00

VelkoMMen!  
Tlf. 952 33 428

Åpner for ny sesong lørdag 16. august kl 12.00

Hjemmelaget mat

Hjemmelaget mat
Velkommen!

Tlf. 952 33 428

Bagn-tekstiler 
FINe JulegAVeR
BIl windbreaker med navn 
barn kr 350,-  voksne kr 450,-

BIl lue kr 70,-  

BIl Buff kr 30,-

Kjøp/spørsmål til anne_dyve@hotmail.com  
eller mobil 911 92 108

Makalausbua i Stavedalen 
har åpent hver helg!

Når skisenteret åpner 
følger vi åpningstidene til skiheisene.

Lørdag kl 12.00 - 17.00
Søndag kl 12.00 - 18.00

Julens åpningstider
 
 Senteret Kafe Vinmonopolet Apotek
Fredag 19. des 10-20 9-21 10-18 9-19
Laurdag 20. des 10-15 10-16 10-15 9-14
Syndag 21. des stengt 11-18 stengt stengt
Måndag 22. des 10-18 9-19 10-18 9-17
Lille julaften 10-18 9-18 10-18 9-17
Juleftan 9-12 9-12 stengt 9-12
1. og 2. juledag Stengt   
Laurdag/3. juledag  10-15 10-17 10-15 9-14
Syndag 28. des Stengt 11-18 Stengtstengt 
Måndag 29. des 10-16 9-18 10-18 9-16
Tirsdag 30. des 10-16 9-18 10-18 9-16
Nyttåseftan 9-14 9-15 Stengt 9-14
01. januar Stengt   
02. januar 10-20 9-21 10-18 9-19

Velkommen til en 

trivelig julehandel!
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Til ungdom i 
Sør-Aurdal
Her er ei gåve til 
deg som vil delta 
på leiderseminaret 
RYlA på gjøvik ei 
helg i mars 2015. 

Sør-Valdres Rotaryklubb inviterer deg til å bli deltakar på 
seminaret 20. – 22. mars, og klubben vår betalar alle kursut-
giftene for inntil 2 personar med overnatting.
•	 Seminaret	går	over	3	dagar	–	fredag,	laurdag	og	sundag.
•	 Flinke	førelesarar	–	praktiske	oppgåver	i	grupper	–	
 diskusjonar
•	 Lærerikt	og	nyttig	for	ungdom	som	er	tilknytt	lag	og	
 organisasjonar, er elevar ved vidaregåande skule eller har 
 starta vidare studiar
•	 Du	vil	treffe	og	bli	kjent	med	mange	andre	ungdommar	
 frå Oppland
•	 Mange	nye	erfaringar	–	sosialt	og	populært.
•	 Du	får	kursbevis	ved	fullført	kurs	-	bra	å	legge	ved	eigen	
 CV

SØKNAD	på	eige	skjema	FRIST	16.	JANUAR	2015

Dersom	du	er	interessert	og	vil	vita	meir,	ta	kontakt	med	
Liv Bang tlf 971 22 243 eller e-post: gml@n2u.no

uKM 2015 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.

Påmeldingsfrist: 31. januar på www.ukm.no

Mønstringsdato Valdres er 
Lørdag 14. februar 2015 i kulturhuset på Fagernes.

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

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, orgelmu-
sikk og masse god julestemning.

 
NB: Nytt tidspunkt i Begnadalen i år!

Begnadalen kirke lørdag 20.desember kl 17.00
Bagn kirke søndag 21.desember kl 19.30

 
Konsertene er gratis, 

men det er mulig å gi en gave til korpsene ved utgangen.
 

Velkommen!

loppemarked Bagn
Vi har åpent fredager 15-20 og lørdager 10-15 i 2. etasje på 

Valdrestunet. Gjenbruk er miljøvennlig og hyggelig.
Vi har julepynt, pyntegjenstander, antikk, gamle radioer, 

bøker, lamper, småelektrisk, møbler mm.
Vi får stadig inn nytt og tar selvsagt imot mer! Vi kan også 

hente om du ikke får levert selv
Inntektene går til den planlagte idrettshallen på Fossvang. 

På forhånd takk for støtten!

Bagn IL idrettsskole 
2015

Bagn IL idrettskole forsetter onsdager fra kl 1745-1900. 
Første dag etter nyttår er onsdag 7. jan. 
Aktivitetsdag i Etnedalshallen 10 januar.

For påmelding, aktivitetsplan og mer informasjon 
www.bagn.no/bagn-il/idrettskolen

Mvh Bagn Idrettslag
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ReTuRADReSSe:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA posten kommer i februar/mars

Dette skjer i Sør-Aurdal!

08.12  Åpning E16 Bergsundtunellen  10.00
13.12  Gratis julefrokost Valdrestunet 10-13
 sponset av SPAR 
16.12  Kommunestyremøte  09.00
20.12  Julekonsert Begnadalen kirke  17.00
21.12  Julekonsert Bagn kirke 19.30
27.12  3. dagsfest, Reintun forsamlingshus 20.00
 18 års aldersgrense
08.01  Foredrag med Lars Holmen  18.30
 fra Norsk narkotikapolitifor. 
 arr: FAU SAUS 
10.01  Bagn IL Aktivitetsdag Etnedalshallen  11.00
23/24.01 Skisamling Leirskogen
01.02  Johanne Kolstads hopprenn 
 Haugakollen Bagn
14.02  UKM Fagernes
01.03  Åpen medlemsdag Bagn IL 
 Stavadalen skisenter
08.03  Kongsvegløpet Gratis innrykk i kalenderen

– kontakt redaksjon@bagn.no!

22.03  Skiavslutning
02.04  Ellingsæterrunden  

Seniordans hver torsdag fra kl 18.00-20.30
Datakaffe hver onsdag kl. 11.00-13.00
Aktivitetstilbud m/middagservering for eldre på 
Hedalsheimen hver onsdag  11.00-14.00
Aktivitetstilbud m/middagservering for eldre på 
Solbraut hver torsdag  11.00-14.00

Friskis & Svettis Valdres
Mandager  Sør-Aurdal Ungdomsskole   18.45
Mandager  Hedalen barne- og ungdomsskole  19.00
Onsdager  Hedalen barne- og ungdomsskole  19.00
Torsdager Sør-Aurdal Ungdomsskole   19.00
Torsdager Begnadalen skole   19.00
Friskis & Svettis er hver uke på de nevnte stedene og tidene.


