
1Sør-Aurdalsposten

SA

Kultur-
kvelden 

2017 
side 24

Nissemarsj 
på Bagn 
side 16-17 

Sør-Aurdalposten      
Nr 3/2017   -   Desember   -   Årg. 05

Hedalen 
skole 50 år 

side 4 

Gratis informasjonsblad 
og annonseorgang

God jul



2 Sør-Aurdalsposten

Utgiver/redaksjon
Bagn idrettslag

i samarbeid med
Reinli.no 

Begnadalen.no
 

Adresse
SA-posten

Postboks 25, 2929 Bagn
 

E-post
Redaksjonelt 

redaksjon@bagn.no
Annonser 

dagfinn@mediaprofil.no
 
 

Opplag
1.800

Annonsepriser
1/1 side kr 4.000,-
1/2 side kr  2.200,-
1/4 side kr  1.200,-
1/8 side     kr     800,-

Kunngjøringssider og spesial-
innhold prises særskilt ut fra 
medgått arbeid

Aktuelle webadresser:
www.bagn.no
www.reinli.no

www.begnadalen.no
www.hedalen.no

Layout/redigering:
Mediaprofil as

Trykk: 
07 Media AS

SA
Sør-Aurdalposten

NØDNUMMER
BRANN: 110 - POLITI: 112 - MEDISINSK NØDHJELP: 113

Politiet der du er: 02800

Forsidebildet:
Christine Bøen og Angelica Kjær på nissemarsjen. Foto: Anne Dyve

Skisesongen er godt i gang og de ulike løypelagene 
gjør en kjempeinnsats for å lage skiløyper. 

Vi er heldige som har mange aktive løypelag 
som lager mil på mil med flotte skiløyper. 

Det koster å lage løyper, 
husk å støtte løypelagene! 

Det 
snør 
ikke 

skispor
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Den 13.-15. september 2017 dro 9. og 10. klasse fra 
SAUS på tur til Jotunheimen. De fleste hadde ikke 
gått Besseggen før, og var veldig spente på hvordan 
turen kom til å bli. På ettermiddagen 13 september 
dro alle til Gjendesheim og satte opp telt og forbe-
redte seg til neste dag. Det var masse kos rundt bålet, 
mange grillet og det var musikk i teltene. Den dagen 
var det bare å slappe av og gjøre seg klar til morgen-
dagen.

Tidlig morgen dagen etter var det tid for avmarsj. 
Elevene gikk til båten som førte oss inn til Memurubu. 
Vi startet å gå ca. klokka 9. Det var ganske mange som 
tok en del pauser i starten, da det var veldig bratt ter-
reng, men vi ble belønnet med utrolig flott utsikt på 
toppen. Etter hvert ble det mindre og mindre pauser 
for de fleste. Turen var på rundt 14 km, men ganske 
mange syntes det var ganske lite i forhold til hva det 
føltes ut som. Det var ganske stor forskjell på farten til 
elevene. Noen brukte bare noen få timer, mens andre 
kunne bruke opptil 10 timer. Uansett farten, var de 
fleste hjemme før kvelden hadde satt ordentlig inn.

Jeg har gått rundt og spurt og tjuvlyttet på noen 
av elevene om hva de syntes om turen. Det var gan-
ske stor forskjell på svarene, men her er resultatet:

 Veldig mange sa at turen var utrolig slitsom, og 
at dette ikke var noe de kom til å gjøre igjen ganske 
snart akkurat. De syntes turen varte litt for lenge og 
var altfor krevende. Men det var også var en del som 
syntes at alt var helt greit og ikke så altfor slitsomt. 
Men alt i alt syntes de fleste at det var en veldig fin 
opplevelse, og en fin mulighet å snakke med venner.

Kvelden etter Besseggen turen slappet alle av, 
både i teltene og rundt bålet. Det var musikk og sang 
fra alle sammen. Så selv om det var en slitsom 
gåtur, ble folk fort i humør igjen.

Innlegg skrevet av 
Amalie Haraldsen Lund, 
9. klassse SAUS

Besseggen-tur!
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Flott 50-års markering av 
Hedalen barne- og ungdomsskole
Fredag var det storstilt feiring 
i Hedalen. Skolen i bygda 
fylte 50 år og rundt 220 gjes-
ter deltok i feiringen som ble 
avsluttet med fyrverkeri ute på 
skoleplassen.

I 1967 ble Hedalen bar-
ne- og ungdomsskole åpnet. 
Arrangementskomiteen hadde invi-
tert ordfører, gamle og nye lærere, 
tidligere elever og andre sambyg-
dinger til 50-års jubileum. – Vi måtte 
stoppe påmeldingen siden samfunns-
salen ikke hadde plass til flere. Det 
var derfor flere som dessverre ikke 
fikk vært med på festen, sier leder 
for arrangementskomiteen, Magne 
Ruud. – Planleggingen av markerin-
gen startet allerede for 1,5 år siden, og 
mange lag og foreninger har bidratt 
til at dette ble en minneverdig feiring. 
Hovedkomiteen har bestått av 11 per-
soner, men vi ha hatt mange under-
komiteer og andre som har hjulpet 
til, fortsetter Ruud. Han er veldig for-
nøyd med at logistikken rundt mat-
serveringen gikk så bra med så mange 
gjester, at arrangementet gikk smerte-
fritt og at de holdt tidskjemaet.

Gratulanter
Rektor Arne Ruste ønsket velkom-

men før han overlot ordet til kveldens 
konferansier Svein Nordby. Nordby 
forteller om gode minner fra sin tid 
på skolen før han introduserte først 
allsang. Det var «Hurra-sang», som 
også ble sunget under innvielsesfes-
ten i 1969. Så gikk det slag i slag med 
innslag fra skolebandet, musikkorpset 
og revyinnslag.

Kveldens hovedtaler var Ole 
Engebret Veimodet. – Det er 25 år 
siden jeg sto på denne scenen og jeg 
har mange gode minner fra tiden som 
elev ved Hedalen barne- og ungdoms-
skole. Skolen er navet i bygda og har 
overlevd trusler om nedleggelse. Her 
i Hedalen har dugnadsånden alltid 
vært stor og vi har klart å ta vare på 
skolen vår. Skolen er viktig for bygda 
og må bestå, sier Veimodet.

Ordfører Kåre Helland var også 

blant gratulantene. – Hedalen barne- 
og ungdomsskole er den best ved-
likeholdte skolen i Sør-Aurdal, sier 
Helland. Han takket vaktmester og 
Hedalen skoles venner for det de har 
gjort. Ordføreren gratulerte jubilanten 
og overrakte blomster.

Bjørk Matheasdatter er barne-
barnet til den første rektoren på sko-
len, Ingvald Garli. Hun gikk ett år 
på Hedalen skole før hun flyttet fra 
bygda, men har alltid lengtet tilbake. 
Matheasdatter snakket også om det 
gode miljøet i Hedalen, samholdet og 
dugnadsånden, og at skolen må bestå 
i mange år til. Bjørk Matheasdatter 
leste et av de mange diktene bestefa-
ren har skrevet.

Avsluttet med fyrverkeri
Gunvor og Reidar Heiene had-

de satt sammen en video som viste 
minner fra Hedalen skole sine første 
år. Mange fikk seg en god latter da 
de så seg selv eller noen de kjenner. 
«Miranda» kom på besøk, i Edvin 
Fossholm sin skikkelse, med humo-
ristiske spark i alle retninger. I pausen 
ble det servert rømmegrøt, spekemat, 
og kaffe og kaker.

En hyggelig kveld med mange 
hilsener og innslag ble avsluttet med 
utdeling av jubileumshefter og all-
sang til «Tenke Sjæl». Ute på skole-
plassen fikk gjestene se et flott fyrver-
keri før de gikk hjem.

Av Rune Larheim

Rundt 220 gjester fylte samfunnssalen i Hedalen.

Elevene i faget sal og scene, fremførte et stykke om mobbing.
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Velvalgt dag for Bjødalskampen OPP
Bjødalskampen OPP gikk av 
stabelen søndag 17.september, 
i strålende vær og med fantas-
tiske høstfarger som ramme.   

Starten gikk ved Ellingsæter på 
Bagn Vestås, opp gjennom skogen 
via Blomstølen og videre opp i fjellet 
til Bjødalskampen på 1158 m.o.h. Det 
innebar en stigning på ca. 350 meter 
på de 5,8 kilometrene.  De fleste av 
årets drøyt 80 deltakere var barnefa-
milier og stilte i trimklasse.   De tok 
seg god tid og hadde flere pit-stopp 
underveis.  På toppen ventet den faste 
mottakskomiteen Nikolai, Håvard og 
Anne Grethe med saft og premie-pins.  
Deltakerne skrev seg inn i boka til 
DNT ettersom vi var på en av krem-
toppene, fant frem sitteplater og nis-
tepakker og gjorde seg klare til å ta 
imot konkurranseløperne.  De startet 
2 timer etter trim-klassen.  

Arrangørene har pengepremie til 
de som eventuelt setter ny bestetid, og 
det var selvfølgelig knyttet spenning 
til om noen kunne slå Arne Post sin 
rekord fra 2014 på 27:20.  I kvinneklas-
sen satte Elise Katrine Amdal rekord i 
2016 med 34:59.  Fra Bjødalskampen 
er det strålende utsikt, og en kan ha 
visuell kontakt med løperne lenge før 
de ankommer toppen.  Førstemann, 
Lars Grønlund fra Ringkollen 
Skiklubb, hadde en klar ledelse og lå 
godt an tidsmessig, men da klokka 
stoppet på toppen var han et snaut 
minutt bak rekordtida.  Hans sterke 
vinnertid ble 28:12.  Nummer 2 i mål 
ble Magnus Tuv Myhre fra Jevnaker 
på 29:13.  Begge stilte i klassen menn 
17-29 år.  Tredje beste tid fikk Tore 
Myhre fra Jevnaker, med 31:40.  Beste 
lokale resultat fikk Lars Bertelrud som 
løper for Bagn IL.  Han vant klassen 
12-16 år med tida 33:45, og satte med 
det personlig rekord i løypa.  Beste 
kvinne i år ble Ingeborg Dahl, også fra 
Ringkollen Skiklubb, med 35:42. 

Da alle konkurranseløpere var hei-
et vel i mål på toppen, var det tid for 
å pakke sammen og begi seg nedover 
igjen til Ellingsæter og premieutde-
ling.  Kim Tronrud var deltaker, men 
samtidig arrangøransvarlig fra Bagn 
IL, og måtte ile ned igjen for å forbe-
rede premieutdelingen.  Han var glad 

for at alle fikk en flott dag, og at så 
mange hadde valgt å legge familietu-
ren sin til Bjødalskampen denne søn-
dagen.   Ingen skader oppsto under-
veis, og dermed kunne også Bagns 
ridende hjelpekorps (!) bare nyte 
solen i fjellet.

Motbakkeløpet var tredje og siste 
konkurranse i Konsvegtrippelen, 
arrangert av Bagn IL og Begna 

IL.  9 deltakere ble premiert for 
å ha gjennomført trippelen i år. 
Arrangørene satser på at årets nye 
T-skjorte med teksten «Jeg har full-
ført Kongsvegtrippelen» vil inspirere 
enda flere til å delta på trippelen neste 
år.  Det innebærer en lengre skitur i 
mars, en sykkeltur i august og altså 
motbakkeløp i september. 

Roar Aamodt 
løper de siste 
meterne mot 
toppen.

Familien 
Mikkelsgård 
unnet seg flere 
sjokolade-pitstop i 
finværet.

Anne Grethe 
Strand Aamodt 
deler ut saft og 
pins til alle 
sprekinger.
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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

Butikksjef Alf Sverre Brustad

Julens åpningstidersønd.åpent 10.12 14-18sønd.åpent 17.12 14-18mandag 18.12-
torsdag 21.12 8-21fredag 22.12 8-21lille juleaften 9-18julaften stengt1. og 2. dag jul stengtonsdag 27.12 8-21torsdag 28.12 8-21fredag 29.12 8-21lørdag 30.12 9-18Nyttårsaften  stengtmandag 01.01 stengttirsdag 02.01 8-21
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Flott eldrefest i Sør-Aurdal

Det var 43 deltakere representert 
fra alle bygder, og festen ble avviklet 
under en hyggelig ramme med god 
3 retters middag, kaffe og kaker samt 
underholdning ved Vangstein`s.

Leder for eldrerådet i Sør-Aurdal, 
Reidar Schlytter, ønsket alle vel-
kommen til festen, spesielt velkom-
men til varaordfører Trine Adde 
Hansebakken og leder for Oppland 
fylkes eldreråd Ingvill Fjeldstad 
Bøe m/sin ektefelle. I tillegg møtte 
Oddleiv Juvkam fra kommunen som 
orienterte om Sør-Aurdalshallen. 

Varaordfører Trine Adde 
Hansebakken hilste fra kommunen 
og orienterte litt om bakgrunn for FNs 
internasjonale eldredag. 

Leder for Oppland fylkes eldre-
råd Ingvill Fjeldstad Bøe orienterte 
om aktuelle saker som eldrerådet bør 
være opptatt av,  og hun fremhevet at 
eldrerådet i Sør-Aurdal har vært flinl-
ke med å følge opp lokale og regio-
nale saker.

Tidligere leder av Eldrerådet i Sør-
Aurdal, Dagny Dahlen, takket for 
maten.

Styreleder i Frivilligsentralen Svein 
Bakke orienterte fra Frivillgsentralen 
og under kaffeserveringen ble det 
anledning til å bli med  på åresalg 
med mange flotte premier.  Med flott 
dansemusikk fra Vangstein` s ble det 
anledning til dans. 

Et absolutt hyggelig og vellyk-
ket arrangement for de eldre i Sør-
Aurdal,  takket være daglig leder i 
Frivilligsentralen som hadde regien 
for hele opplegget denne dagen.

Tekst og foto:  Reidar Schlytter

Eldrerådet i Sør-Aurdal i sam-
arbeid med Frivilligsentralen 
hadde invitert til eldrefest 
søndag 16. oktober 2017 for å 
markere FNs internasjonale 
eldredag. Arrangementet ble 
avviklet i nyoppussede loka-
ler til Frivilligsentralen på 
Fossvang i Bagn.

MF kjøtt med nytt gårdsutsalg
MF kjøtt har brukt høsten godt og utvidet 
gårdutsalget med eget utsalg som stod klart 
til høstferien. 

Her får du kjøpt alt av elg, reinsdyr og storfekjøtt og 
spekepølser av alle slag. Selve utsalget ligger noen hundre 
meter opp for Bagn sentrum på veien mot Gol. Mer lokal 
mat er vanskelig å få til. Stikk innom når du kjører forbi. 
Bruk ringeklokka elle ring så får du hjelp. Vi ønsker MF 
lykke til med utvidelsen og håper mange benytter seg av 
anledningen til å skaffe seg utmerket lokalmat! 

Olaug betjener utsalget på en utmerket måte.
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Reisebrev fra Even
Oktober startet rolig med en god uke  
hjemme før jeg reiste på samling til 
Mallorca. 

Jeg skulle være ni dager på Mallorca 
for å trene mye og bra. 

Grunnen til at jeg reiser til Mallorca i 
oktober er rett og slett for å få gode 
treningsforhold. Her er det ennå godt 
over 20 grader om dagen, mange fine 
veier å gå på rulleski og fine mulighe-
ter til å løpe. Hjemme kan det fort bli 
veldig dårlig forhold for både løping og 
rulleski, og da blir treningen fort veldig 
ensformig. Dessuten er det  en lett-
were å komme seg ut på trening når det 
er godt vær enn å være hjemme i Norge 
hvor det er grått og trist. 

Jeg fikk mange gode dager på Mallorca 
med mye rulleski og løping, men også 
en liten tur på sykkelen. 

Etter Mallorca fikk jeg noen dager 
hjemme før jeg reiste på ny samling, 
men denne gangen til Trysil for å gå på 
snø og vanlige ski. Her har de lagt ut 
snø fra fjoråret og laget en løype på 
rundt 6km.  

Jeg var seks dager i Trysil, og i løpet 
av de seks dagene fikk jeg tid til mange 
timer på ski. Det er veldig godt å få 
gått mye på ski i starten så man kom-
mer seg skikkelig i gang med en gang.  

Snøsamlingen i Trysil er den siste 
samlingen for meg før startskuddet 
for sesongen går på Beitostølen 17-, 
18- og 19.november.  Første renn for min 
del blir klassisk sprint lørdag 18.novem-
ber på Beitostølen. 

-  Even Sæteren Hippe

På slutten av en fire timer lang tur. 
Sliten gjeng. 

Løpeintervaller i motbakke på Mallorca. 

 Ikke feil å bo her i ni dager. 
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Idrettsanlegget på Fossvang 
flomsikres og bygges ut

Arbeidet med å flomsikre 
Fossvangområdet er godt i gang. 
I løpet av høsten har en skikke-
lig flomvoll blitt bygd mot elva. I 
løpet av noen få måneder vil hele 
Fossvangområdet bli hevet til 225 
moh. Det betyr en heving på opptil 3 
meter fra dagens nivå.

Det ble i høst startet med å ta opp 
gresstorv fra løkka mot elva. Denne 
har fått nytt liv som torvtak og plen 

rundt om i Valdres. En stor del av 
gresset ble lagt på det nye anlegget på 
Bagn skole

Kunstgressbane med lys
• Treningsfelt med kunstgress som 

kan islegges på vinteren
• Fridrettsanlegg med 4 løpebaner og 

lengdehopp
• Tursti på toppen av flomvollen og 

rundt SAUS

• Treningsfelt gress med 2 5er baner 
og en 7er baner

Vanningsanlegg
Totalkostnad er beregnet til noe 

over 10 millioner kroner. Anlegget 
finansieres med egenkapital, dug-
nad, spillemidler og lån. Sparebank1 
Hallingdal Valdres har gitt tilsagn om 
100.000 til prosjektet. 

Gressmatta på Fossvang er nå historie,
og hele området fylles nå opp med steinmasser fra E16 utbyggingen.
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Idrettsanlegget på Fossvang 
flomsikres og bygges ut

Det er mange som gleder seg til den nye banen 
er klar. Her er bilde fra Fotballavslutningen Bagn IL.
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Hva med Fossvangbygget?
Forsamlingshuset ble bygget på dugnad i 1947 og er 70 år i 2017. Bygget 

ble tegnet av arkitekt Arne Berg i samarbeid med byggmester Ingvar 
Bratterud. Fra avisen på samme tid kan vi lese:  Grunnflata er på 370 kvm. 
Fyrste høgda blir bygd i betong og reisten i tre. I fyrste høgda blir det garderobe, kjøken, 
arkivrom, eit mindre møterom, folkebad og toalettrom. Storsalen ligg i andre høgda og 
er ca 190 kvm. I same høgdi har folkeboksamlingi fått seg tildelt eit rom. I tredje høgda 
er det forutan filmrom ei leilighet for vaktmeister.

Bygget ble solgt fra Bagn Idrettslag til Sør-Aurdal kommune i 1969. I dag 
benytter Frivilligsentralen og Bagn idrettslag første etasje. 

Hva som skal skje med bygget er ikke avklart, men kommuneadministra-
sjonen foreslår å rive bygget i 2018.
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Oktoberfest med Bagn og Begnadalen musikkorps
Bagn og Begnadalen Musikkorps har 
nylig avholdt sin oktoberfest med tyro-
lerinspirert sang, jodling, ompamusikk 
og selvfølgelig dertil tilhørende ølser-
vering.  

Med på laget hadde de superjodler Trine 
Cecilie Kvambe, jodlekjendis etter deltakelse i 
Norske talenter. De drøyt 40 gjestene i salen fikk 
en humoristisk og minnerik musikkopplevelse 
før helga.  Alle de som glemte å komme, bør få 
med seg den lovte gjentakelsen neste oktober.

Jan Erik Vestrum, alias Bruno Apfelstrudel 
Snitzel, var solist sammen med Ole Fønhus, Ole 
Kristian Nyhagen og Svein Thorsrud på den kjap-
pe polkaen «De to trompeter».  «Riktignok er det 
tynt med trompeter i denne besteningen», sa Ole 
Kristian, «men kornetter er særdeles gode alter-
nativer».  Svein Thorsrud hadde ikke spilt denne 
på 50 år, og fortalte i etterkant om hvordan den 
gamle bakeren Magnus Nyseth lærte ham tek-
nikken med trippeltunge, der hele tunga brukes 
i trompetspillet.  Neste låt ut var sommer i Tyrol, 
arrangert av Rolf Nøddelund.  Publikum skulle 
engasjeres i «Du skulle kjøpe deg en tyrolerhatt». 
Tross tekst, leselys og god vilje så sleit salen litt 
med versene, men kom sterkt inn på refrengene. 

Føste avdeling ble avsluttet med den velkjente 
og stemningsskapende Beer Barrel Polka, kan-
skje enda bedre kjent som Danglebærsangen til 
humorgruppa Raske menn. 

I pausen var det servering fra menn i tyroler-
hatt og lederhosen, og selv om øl er selvskrevent 
på oktoberfest, så det ut til at et traust publikum 
var hardere på kaffen enn Ringnesen.  Uansett 
var det en hyggelig pause med mye mingling og 
småprat rundt bordene.

Andre avdeling ble innledet med The co-co-
clock (Gjøkuret), der vi virkelig fikk høre jodlefer-
dighetene til solisten Kvambe.  Etter innslaget ga 
hun salen et jodlekurs der man trygt kan si at vil-
jen vel samlet sett var betydelig større enn evnen.  
Til slutt viste hun oss hvordan det EGENTLIG 
skulle høres ut, blant annet i låta «Han lærte meg 
å jodle».  

Med «Tanze mit mir in den Morgen», tango 
fra Tyrol, ble publikum oppglødd og falt inn både 
med sang og taktfaste klapp, noe som resulterte i 
ekstranummer før konserten var omme.    

Og mens kvelden fortsatte på SAUS med mer 
uformelt «buskspell» og ølservering fra Bruno 
Apfelstrudel & Co, så grep undertegnede seg i 
å synge øltønnepolka på vei hjem fra korpsenes 
oktoberfest.

Jeg er så glad vi har korps i bygda!
Tekst og foto: Anne Dyve

Magne Damslora, Jan Erik Vestrum og Tore Trædal betjente ølsalget.
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Oktoberfest med Bagn og Begnadalen musikkorps

Publikum lot seg rive med på allsang om tyrolerhatter. Trine Adde Hansebakken, 
Solveig Muldbakken og Gunvor Strandbråten.

Sjefen sjøl, Ole Kristian Nyhagen.

Jodleguru Trine Cecilie Kvambe fra Flisa 
var prikken over i-en på oktoberfesten.



14 Sør-Aurdalsposten

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

Nyttårstilbud 
på Bagn treningssenter

 Meld deg inn nå og tren hele 2018
Tilbudet gjelder til 8. januar 2018

Over 20 år er prisen kun 2500,- for hele 2018*
Under 20 år er prisen kun 1600,- for hele 2018*

Gå inn på www.deltager.no/innmeldingbagntreningssenter
for å melde deg inn.

Når betaling er registrert, branninstruks og 
medlemsbetingelser signert vil du få utdelt nøkkelbrikke. 

Da er det bare å begynne å trene! 
Har du nøkkelbrikke så bruker du brikken du har.

For spørsmål kontakt Tore på tlf 907 43 140 (på dagtid) 
eller på epost medlem@bagn.no

*Nøkkelkortet kommer tillegg med 100,- du må også være medlem av Bagn IL

Stavadalen Skisenter
9 nedfarter

Egen familiepark
Makalausbua

Balansekarusell

Nyheter
Tubebane for liten og stor
Akebakke for de uten ski

Nybegynnerløype
Skibånd

Snøproduksjon

Åpningstider vil bli annonsert på vår 
Facebook-side Stavadalen skisenter!

Idrettsskolen er godt i gang
Idrettsskolen er godt i gang 
med sine aktiviteter. Idretter 
som vil bli tilbudt er blant 
annet ballspill, alpint, svøm-
ming, klatring mm. Det blir 
alpint i Stavadalen så snart det 
blir nok snø. 

Maiken, Kjersti, Eirill, Silje, Malin, 
Gunhild, Tale, Mette, Ambjør og 
Lillian er instruktører på idrettssko-
len. De kommer frå hele Valdres og 
gjør en kjempeinnsats for idrettssko-
len til Bagn IL 

Idrettskolen er på tirsdager fra kl 
17.45-19.00 på SAUS.  

Påmelding og betaling skjer elek-
tronisk på www.deltager.no/idrett-
skolenBagnIL  

Meld dere på vi har plass til flere!

Årets instruktører på 
aktivtetslederkurs i 
regi av idrettskretsen. 

Den minste gruppen 
godt i gang med akti-
vitet på barneskolen.

ÅRETS 

JULEGAVE?
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Bagn IL-treningstøy som
julegaver

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)

Ny sesong for Turkarusellen
Alle bøkene på turmålene i Turkarusellen er nå skiftet ut, og 
nye bøker venter på DIN signatur.  

Med 10 turer eller fler totalt, er 
man med i trekningen om å bli Sør 
Aurdal-friskusen.  Vi minner om at 
alle som vil være med i trekningen 
må selv telle antall turer på turmå-
let og notere antallet i parantes bak 
navnet sitt.  Ellers vil opptellingen 
bli uoverkommelig. Selv om vinteren 
har meldt sin ankomst, så er de fleste 
turmålene tilgjengelige fortsatt, så det 
er bare å komme i gang med et nytt 
karusellår.  Oversikt over alle turene 
kan bl.a. hentes ned fra bagn.no eller 
kommunenes hjemmeside.  Dessuten 
ligger foldere i alle kassene rundt 
omkring.  Nytt turmål denne seson-
gen er Londonberget, et flott utsikts-
punkt over Bagn og Reinli.  

Turkarusellen drives av idrettsla-
gene i samarbeid med kommunen.  Er 
det spørsmål eller ønske om å melde 
fra om noe, så ta kontakt med en av 
følgende:

-  Sør-Aurdal kommune:   
 Folkehelsekoordinator 
 Ida Blåfjelldal  976 64 150
-  Bagn IL:  Anne Dyve   911 92 108
-  Begna IL: Inger Kristin Råheim  
 992 87 016
-  Begnadalen IL: Christel B. Lærum  
 922 69 683
- Hedalen IL: Anne Ingunn 
 Grønnhaug  909 13 689

Harald har klargjort Londonberget som nytt turmål i Turkarusellen 2018.

Intersport på 
Bagn

Sporten på Bagn er omprofilert 
til Intersport. I følge Bjørn Erik så 
blir det ingen stor endringer utover 
selve omprofileringen, du vil fort-
satt finne god tilbud på sportsutstyr 
du har bruk for. Skiene er på vei inn 
i butikken. De tar på seg preparering 
og klargjøring av dine ski. Ta en tur 
innom butikken så får du se!
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Årets nissemarsj gjennom Bagn
3.desember gikk den årlige nissemarsjen gjen-
nom Bagn sentrum, og med det innledet alle 
smånissene i Bagn IL adventstida på Bagn.

Arrangementet startet på SAUS der julemusikk, fakler 
og bålpanner satte alle i stemning.  Når alle nissene had-
de tent hver sine fakler, gikk toget til sentrum, anført av 
hestene Blakken og Brenne-Lill.  Det opplyste nissetoget 
gikk opp Dalagata og ned igjen hovedgata i Bagn, og det 
strekte seg hele veien fra Bagn Skule til Circkle K. Etter 
hvert rundet toget biblioteket, og endte tilbake på SAUS.  
Her ljoma fortsatt julemusikken utover anlegget, og i til-

legg hadde flere nissemødre laget gløgg og saft, og fun-
net fram pepperkaker og klementiner.  Det fikk ben å gå 
på, men det var nok til alle.   Gro Merete Holde og Ida 
Blåfjelldal stilte sporty opp som forsangere av julesanger, 
og siste julesang lokket fram et par stor-nisser med nis-
seposer. 

Alt i alt ble det delt ut over 100 nisseposer til barna, og 
når vi vet at disse hadde foreldre og endog noen bestefor-
eldre med seg, så forstår vi at det var mange ute i Bagns 
gater på søndag for å sette hverandre i advents- og jule-
stemning.   

Tekst og foto: Anne Dyve
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Lions club Vassfaret deler ut refleksvester 
til 1. klassingene

Like sikkert som høstmør-
ket kommer snikende, trop-
per representanter fra Lions 
club Vassfaret opp og deler ut 
refleksvester til 1.klassingene.

Alle 1. klassene i Sør-Aurdal og 
Nes har nå hatt besøk, og fått tildelt 
refleksvester. Det er viktig å bli sett 
når en er ute og farter i trafikken, så 
husk å bruke vesten nå du er ute i 
høstmørket!

Seniordans
Seniordansen er hver torsdag på Fossvang fra kl. 18.00. 

Hjertelig velkommen til alle som kjenner det rykker i dansefoten. Dans er 
både sosialt, sunt og morsomt!  Vi gleder oss til å se flere som vil trimme på 
denne måten.  Velkommen!
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Håndverksbutikk i Reinli
Malin Haugen flyttet opp 
frå Bagn til Reinli i fjor høst, 
og der så hun ganske snart en 
mulighet for å realisere 
en drøm hun har hatt lenge, 
nemlig å starte sin egen 
håndverksbutikk. 

Malin har hatt interesse for hånd-
arbeid så lenge hun kan huske, og 
hun føler seg stolt av å ha klart og hol-
de på og dyrke sin interesse til tross 
for sin alder. 

Det er i stabburet like ved huset 
hun bor i at hun startet opp med 
utsalg av håndarbeidet sitt. Det kos-
ter meg ingenting hverken når det 
gjelder tid eller penger, sier hun, og 
legger til at det er ringeklokke på 
stabburdøra som høres inne i hoved-
huset, slik at hun kan gå ut å møte de 
besøkende på ganske kort tid. Malin 
ble positivt overrasket over hvor stor 
suksess butikken hennes ble i fjor, og 
det var ingen tvil om at hun også ville 
ha åpen butikk i år også. 

I butikken finner du masse for-
skjellige strikkende ting, som for 
eksempel sokker, luer, votter, tøfler og 
mye mer. Malin har også stor inter-
esse for baking, hun baker potetlefser, 
potetlomper og hardangerlefser som 
hun også har utsalg av i butikken sin. 
I tillegg til dette har hun også utsalg 
av sine besteforeldres tredreiings-
produkt. Og mangler du julekort eller 
bursdagskort, har hun det også!

Butikken ligger i Reinlivegen 413, 
ca 800 meter videre oppover etter 
stavkyrkja. Butikken er åpen hver 
lørdag og søndag fra kl 12:00 til kl 
17:00 til og med 17. desember. Når 
butikken er åpen står det et skilt ved 
veien. Malin har også bankterminal 
i butikken sin. Mer informasjon kan 
du finne på Facebook-siden hennes: 
Heimelaga av Malin Haugen.

Velkommen til ein trivelig han-
del i butikken ”Heimelaga” av Malin 
Haugen i Reinlivegen 413!

wTekst: Malin Haugen
Foto: Linda Haugen
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Gutter 14 - godt samarbeid i Sør-Aurdal 
Dette har vært et samarbeids-
lag mellom Bagn, Begnadalen 
og Hedalen.

Vi har deltatt på følgende cuper: 
Etnedal Sparebank (februar)
DNB Cup (mars/april)
Norway Cup
Slidrefjorden cup (august)
M-cash cup, Leira (desember)

Vårsesongen
Vi var 16 spillere, og vi spilte 11’er. 

Rune Alexander Østgård og Sondre 
Strømmen var trenere sammen 
med Magnus Rolfsen Bruskerud.  
Sistnevnte går for øvrig over til å trene 
G16 neste sesong.  Vi på G14 har hatt 
to treninger i uka. Vi vant tre kamper, 
tapte to og spilte en uavgjort.  

Høstsesongen
Vi var 15 spillere. Da 4 av disse 

var på dispensasjon, måtte vi etter 
hvert søke om å få spille 9’er. Sondre 
Strømmen har vært trener. Vi vant 4 

”Hjemmelagde” julegaver?
På Bangsmoen stiller 

ca. 65 husflidsprodusenter ut sine varer for salg. 
Her er mye som egner seg 

både til eget bruk og for salg.  
Julepynt, hjemmelagde drops og 
julebakst kan også kjøpes her. 

Åpningstider:  
Åpner fredag 24. november  kl. 11.00-16.00

Fred og lørd 11.00-16.00 / søndager  12.00-16.00
Åpent til og med søndag 17. desember

Bangsmoen Juletilbud
uke 49-51

Bagn Hjem & Fritid
Valdrestunet, 2. etasje
2930 BAGN - Tlf 61 34 60 56
E-post: bagn_hjemogfritid@gmail.com

kamper, tapte 2 og spilte 1 uavgjort. 
Vi endte på 2. plass på tabellen.

Vi er allerede i gang med trening 

igjen, så vi kan gjøre det minst like 
godt i neste sesong. 
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Aktivitet for senior og eldre
I september 2016 startet Sør-
Aurdal kommune opp med 
prosjektet «Aktivitet seniorer 
og eldre» med statlig finansierte 
prosjektmidler.  

Formålet med prosjektet er å forebygge 
ensomhet og å bidra til at flere seniorer og 
eldre får et meningsfullt liv og opplever 
mestring i egen hverdag. 

Ut ifra spørreundersøkelsen som ble 
gjennomført kom det frem hva seniorer 
og eldre er fornøyd med, men også hva 
de savner, eventuelle hindringer i hverda-
gen, samt hva de mener skal til for å finne 
løsninger. Det kom mange gode forslag 
til aktiviteter, deriblant; datakurs, sosiale 
møteplasser, gågrupper, seniortrim, møte-
plass for menn m.m. 

Med utgangspunkt i ønskene som kom 
frem har vi jobbet for å få en oversikt over 
eksisterende tilbud i kommunen per dd. 
Det er allerede mange gode tilbud, som 
kaffekroken på Solbraut, gå/trimgruppe 
i Begnadalen, seniordans, dagtilbud på 
både Solbraut og Hedalsheimen m.m.

Samtidig jobber vi for å få i gang nye til-
bud. Det er startet opp et kurs i data, nett-
brett og smarttelefon på Fossvang i samar-
beid med Frivilligsentralen og biblioteket, 
noe vi håper å ha fast to ganger i året. Vi 
jobber også med et aktivitets/trimtilbud 
i eksisterende aktiviteter og i egne grup-
per. Videre håper vi å klare å imøtekomme 
ønske om et tilbud for menn, hvor de kan 
samles, om det er rundt et bål og koke kaf-
fi, ha mimrekvelder om gamledager, hog-
ge ved, eller kanskje noe helt annet. 

Vil du være med å videreutvikle det fri-
villige tilbudet i alle deler av Sør-Aurdal, 
og bidra til å forebygge ensomhet? Sitter 
du med en idé/tanker om hva du kunne 
tenkt deg å være med på? Er du en som 
kan være med å bidra eller kjenner du 
en/flere som kan være den personen? 
Prosjektet har midler ut mai 2018, og der-
for trengs det flere frivillige til å være med 
føre de ulike tilbudene videre. Ta kontakt 
med Ester Kulterud v/Frivilligsentralen 
eller Astri Tangen Moen som er prosjekt-
koordinator.

Ester Kulterud, tlf 953 01 895
Astri Tangen Moen, 
tlf 912 43 697/613 48 735

Kurs i data, 
nettbrett og 
smarttelefon.

Den kulturelle 
spaserstok-
ken med 
Vangstein 
på besøk på 
Hedalsheimen.
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Skisamling på 
Leirskogen 

19. - 20. januar
Fredag til lørdag 19.-20. januar blir det igjen skisamling 

på Leirskogen, med overnatting på grendahuset 
for de som er født i 2009 og tidligere. Det er også 
mulig for yngre å være med, men med foresatte. 

Deltakeravgift kr 200. 
Her er det mye ski, enda meir  moro og veldig sosialt!

Vi er klare for ny skisesong, er du? 
På bildet er Bjørnar i løypemaskinen til Bagn il på Leirskogen.

Årets julekalender er ute til salgs!
I år er det skigruppas 
håpefulle som står 
for salget. Ta vel imot 
dem. 
Kalenderen koster 
kun kr 50,- 
Premiene er gitt av 
lokalt næringsliv.  
Vi oppfordrer om å 
handler lokale jule-
gaver i år! 

PS: Du får også 
kjøpt kalenderne 
på Spar, Sporten og 
Bruktbutikken. 

Mvh Skigruppa

Lundgrens i Gräfsnäs AB, 441 72 Sollebrunn. Tel 0322-452 00 vx. Lotterier, sportpriser, föreningstillbehör till föreningar över hela landet sedan 1947. 337-17

Adventskalender 2017
Vipps til Bagn idrettslag 10550.

Gevinster må hentes på Bagn Byggsenter innen 15. januar 2018. Spørsmål om premier kan rettes  
til epost idrettslaget@bagn.no. Uavhentede gevinster går til Bagn Idrettslag.

Godkjent av Lotteri og stiftelsestilsynet. Antall tillatt solgte er 1000. Julekalenderne er forhåndstrekt og du finner vinnernummeret  
ved siden av dato og premie. Det er kun 1 – en premie pr vinnernummer. 

Tusen takk til alle som har bidratt premier til årets julekalender.

 
GEVINSTER: 

Dato Vinnernr Giver Premie

01-des 0045 Bagn Apotek Gavesett

02-des 0126 Tingvolltoppen Fillerye

03-des 0958 Bagn Idrettslag 1 andel i kunstgressbanen

03-des 0007 Valdres Alpinsenter Gavekort (dagskort)

04-des 0254 Pias Dame og Herre frisør Vask/klipp/føn

05-des 0368 Alf Brustad Gavekort 300,-

06-des 0412 Brødrene Dokken Gave

07-des 0504 Bagn blomster Gavekort

08-des 0687 I lie & sønner Gave

09-des 0299 Bagn Hjem & fritid Gave

09-des 0847 Bagn idrettslag 6 mnd treningssenteret (1800,-)

10-des 0744 Matkroken Reinli Gavekort 400,-

11-des 0689 Mikael Fremgård Gave

12-des 0215 Valdres skog Gave

13-des 0057 Nille Gave

14-des 0901 Hårsenteret Gave

14-des 0197 Bagn Byggsenter Gave

15-des 0886 Gjensidige Valdres Sikkerhetsutstyr

16-des 0483 Bagn pølsemakeri Gave

17-des 0933 Intersport Gave

18-des 0012 Coop prix Gavekort 300,-

19-des 0847 Charm frisør Gavekort 300,-

20-des 0399 Valdres Mathus Middag for 2

21-des 0478 Stavadalen skisenter 2 dagskort

22-des 0756 Bagn Bakeri Gavekort

23-des 0301 Spar Valdrestunet matsenter Gavekort

24-des 0229 Valdres El-kontroll Elkontroll privathus (2950,-)

24-des 0024 Bagn Idrettslag Bagn IL Jakke/wb
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Skigruppene i 
Bagn, Begna og Begnadalen IL

inviterer unge og eldre til en ny sesong med skirenn og skiglede vinteren 2018. 

Vi fortsetter med felles klubbcup med Begna og Begnadalen IL. Renn annenhver uke Leirskogen og Åsemyra. 
Rennstart kl. 18.15 for de uten tidtaking, og kl. 18.30 med tid. Rangering for de som er født i 2007 eller tidligere. 
Nytt tilbud om null-løp cup for alle født fra og med 2007. Påmelding fra kl. 17.45 (klubbmesterskap kl. 11.30). 
Kuldegrense er - 15 grader C. Ved vanskelige værforhold kan løypelengden forkortes, eller rennet utsettes/avlyses. 
Kiosk ved hvert renn.  
NB! Deltakerne må være medlem i et av  idrettslagene. Da gjelder idrettsforbundets obligatoriske barneidrettsforsikring.

Skitrening blir det hver MANDAG på Leirskogen eller Åsemyra kl 18.00. Motsatt sted av hvor det er klubbrenn den uka. 
Stilart som klubbrennet den uka. Kontaktperson er Morten Bellika Johansen, tlf. 906 76 108

For å få arrangert skirenn trengs det mange funksjonærer. Vi håper at foreldre som ikke går null-løp eller følger unger 
rundt er positive til å hjelpe til.

Aktivkontingent er kr 250,-. Gratis for barn under skolealder.
For Bagn IL innkreves denne 10.01. / 21.02. Eller innbetales til konto 2320.18.11902
For Begna IL og Begnadalen IL 17.01. / 31.01. Eller innbetales til konto 6185 05 13928. 
Dette dekker deltakelse og premiering på alle klubbrenn samt deltakelse på kretsrenn/landsrenn.  
Egen startkontingent for klubbmesterskap kr 50,-

Vi ønsker skiløpere i alle aldre og på alle nivå velkommen til en ny og variert skisesong!
 
Leder Bagn: Oddvin Sørbøen tlf. 924 59 590 (styremedl. Merethe Lundene, Ole Jørgen Bergene og Anette Dokken).
Leder Begna: Inger Råheim, tlf. 992 87 016
Leder Begnadalen: Knut L Hougsrud, tlf. 488 99 339      

Skiaktivitet- og fellesskap er godt for helsa!

Terminliste sesongen 2017-18
Dag Dato Sted Status Stilart
Onsdag 3. jan Åsemyra Klubbrenn Fri teknikk
Onsdag 10. jan Leirskogen Klubbrenn Klassisk
Onsdag 17. jan Åsemyra Klubbrenn Klassisk
Fred/lørd 19/20. jan Leirskogen Skisamling for alle født 2009 og tidl. Mer info kommer
Onsdag 24. jan Leirskogen Klubbrenn Fri teknikk
Onsdasg 31. jan Åsemyra Telenorkarusell Fri teknikk/Langrennscross
Onsdag 7. feb Leirskogen Telenorkarusell  Fri teknikk/Langrennscross
Onsdag 14. feb Åsemyra Klubbrenn Klassisk
Onsdag 21. feb Leirskogen Telenorkarusell
   Premiering Telenor Fri teknikk/Langrennscross
Onsdag 7. mars Åsemyra Klubbrenn Klassisk
Onsdag 14. mars Leirskogen Klubbrenn Stafett/Fri teknikk/To mannslag
Søndag 18. mars Leirskogen Klubbmesterskap
   Premiering klubbcup 0-løp

Andre aktuelle renn sesongen 2018
Dato Kl. Sted Status Stilart
04.02 12.00 Hedalen Sør-Aurdal rennet Fri teknikk
11.03 10.00 Hellebekken Kongsvegløpet Turrenn
17.03 12.00 Åsemyra Spb1 Valdresmesterskap   Skistafett 
29.03 11.00 Ellingsæter Ellingsæterrunden Turrenn
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Kulturkvelden 2017
Årets kulturkveld ble avholdt 
i Begnadalen samfunnshus 
24.november, og Sør-Aurdal 
Musikkråd var arrangør 
sammen med kommunen. Og 
la oss prise vinnerne med en 
gang. 

Kulturprisen 2017 gikk til drama-
kreftene i Sør-Aurdal, og ble delt 
mellom Hedalen ungdomslags tea-
tergruppe, Begnadalen amatørteater 
og revygruppa i Bagn IL. I tillegg til 
flott diplom til veggen, besto prisen 
av kr. 2000,- og mye heder og ære.  
Formannskapet sto enstemmig bak 
tildelingen, og ordfører Kåre Helland 
sa at kommunen ønsket å hedre tea-
tergruppene for fantastisk innsats i 
en årrekke.  Videre påpekte han at 
et levende teatermiljø med mange 
involverte, både på, foran og bak sce-
nen, samt alle frivillige støttespillere, 
utgjør en viktig bærebjelke i kultur-
livet i kommunen og er til stor glede 
for både aktive og publikum.

Idrettsrådet velger ut kandidater 
til idrettsprisen, og valget falt enstem-
mig på det 15-årige idrettstalentet 
Lars Lybekk Bertelrud i år. Han sat-
ser på langrenn, men er allsidig og 
utmerker seg både på sykkel og (mot-
bakke-)løp også.  Lars går for Bagn IL, 
men startet sin sin karriere i Begna og 
Begnadalen IL, noe gratulanten Knut 
L. Hougsrud fra nevnte idrettslag 
selvsagt poengterte.  Skigruppeleder 
Oddvin Sørbøen gratulerte på vegne 
av Bagn IL.  Han påpekte hvilken 
strålende utvikling Lars har hatt disse 
3-4 årene han har satset bevisst, og at 
Lars er et lysende, positivt forbilde 
når han er med de yngre på treninger 
på Bagn. Lars går i 10.klasse på SAUS 
og satser på idrettslinje på videregå-
ende neste år.

Olav Kristian Huseby var utmer-
ket programleder for kvelden, og 
klarte å legge inn mye lokal kultur-
informasjon mellom de ulike scene-
skiftene. Underholdere for kvelden 
var mange. Ole Kristian Nyhagen 
var musikalsk leder for kvelden og 
under hans ledelse hadde korpsene 
i Sør-Aurdal flere flotte innslag.  Sør-

Aurdalkoret bidro i samarbeid med 
Vestre Slidre sanglag og Hedalen 
sangkor og Begnaljom bidro både 
med langeleik, toraderspill og felemu-
sikk. Vangsteins har vært husband på 
Bagn ILs revy, og framførte egen låt i 
anledning kulturprisen.

Kulturprisvinnerne bidro også 
med flere humoristiske innslag selv. 
Begnadalen amatørteater har aktører 
i alle aldre og Elling og Liv Barbro 
Veimodet er blant de ytterst få som 
har vært med fra teateret ble stiftet 
for 23 år siden. De dramatiserte et par 
av korets innslag, morsomt som all-
tid. Cathrine «Koht» Hagen bød ord-
føreren på «puppe-kos», og Trygve 
Bolstad undret ydmykt på om flere 
kunne få muligheten. Og Cathrine 
var ikke sen om å «bjuda på». Leder 

i Begnadalen amatørteater, Hans 
Allergoth, innledet og kommenterte 
et historisk tilbakeblikk om teateret på 
filmlerretet.  Fra Hedalen ungdoms-
lag fikk vi se og høre Edvin Fossholm 
som en drikkende Jeppe som avslør-
te hvorfor han egentlig drakk, samt 
en ny sang for anledningen, fram-
ført av bl.a. Arnstein Kjensrud. Berte 
Skrukkefyllhaugen dukket opp igjen, 
i Bjørg Ingrid Brennos skikkelse. I til-
legg må nevnes dekorasjoner satt i 
stand av malegruppa i kulturskolen 
ved Sissel Bakke, Camilla Larheim og 
Karolina Kainovaite.  

En variert og svært hyggelig 
kulturkveld, og heldigvis full sal i 
Begnadalen.

Tekst og foto: Anne Dyve

Idrettsprisvinner Lars Lybekk Bertelrud og ordfører Kåre Helland.
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Toraderkamerater Oddbjørn Kolsrud, Stein Ivar Øvergaard og Eivind Heiene.

Elling Weimodet fant ut at ”Fishing i Vallers” 
ikke var veldig populært på hjemmebane.

Edvin Fossholm som Jeppe.

Representanter for 
de tre teatergruppene.
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Stolpejakten 2017
For første året ble det i 2017 arrangert stolpe-
jakt i Sør-Aurdal.

Det ble utplassert 56 stolper fordelt på Bagn og 
Ølnessæter. 538 ulike personer har registrert seg på stol-
pene gjennom sommeren.

Mest besøkt er stolpen som stod ved Bjørnen på 
Valdrestunet, så kommer stolpen ved Brødrene Dokken 
og så inne på Sporten

Bagn på Valdrestunet. Stolpejakten foregår over hele 
landet og vi har hatt mange besøkende til kommunen pga 
av stolpejakten.

Ølnessæter hyttevel har samlet delt ut ca 150 kart. 
Tiltaket har vært populært og det er mulig at områdene 
blir utvidet for 2018. En erfaring er at årets papirkart må 
ha bedre grunnlag når en skal ferdes i fjellet.

 Arrangør i 2017 har vært Bagn idrettslag og Ølnessæter 
hyttevel i samarbeid med Sør Aurdal kommune.

Det blir trekt ut premier blant de som har besøkt stol-
pene. Vi kommer tilbake til detet i senere utgaver av 
SAposten

Planen er at det blir ny stolpejakt i Sør-Aurdal i 2018. 
Kanskje blir det enda flere stolper/områder. Stolpejakten 
foregår over hele landet fordelt på 64 kommuner i 14 fyl-
ker. Samlet er dette over 2 millioner registrerte besøk ved 
stolpene siden oppstart.

- velkommen til en hyggelig julehandel

Søndagsåpent 10. desember

Søndagsåpent 17. desember

Man 18. - tors 21. desember

Fredag 22. desember

Lille julaften

Julaften

1. og 2. dag jul

Onsdag 27. desember

Torsdag 28. desember

Fredag 29. desember

Lørdag 30. desember

Nyttårsaften

Mandag 01. januar

Tirsdag 02. januar

Spar

14-18

14-18

8-21

8-21

9-18

stengt

stengt

8-21

8-21

8-21

9-18

Stengt

Stengt

8-21

Senteret

stengt

14-18

10-20

10-20

10-16

stengt

stengt

10-18

10-18

10-20

10-16

stengt

stengt

10-18

Kafe

9-19

9-19

9-20

9 -20

9-16

stengt

stengt

10-18

10-18

10-20*

10-16

stengt

11-18

9 - 19

Vinmonopolet

stengt

stengt

10-18

10-18

10-15

stengt

stengt

10-18

10-18

10-18

10-15

stengt

stengt

11-17

Apotek

stengt

stengt

9-17

9-19

10-14

stengt

stengt

9-16

9-16

9-16

9-14

stengt

stengt

9-17

Åpningstider julen 2017

* Valdres Mathus inviterer til quiz kl. 20, fredag 29. des

HUSK:
Julelunsj for våre kunder
Lørdag 2.desember, kl 11-13

Quiz 
fredag 29. desember kl 20 
på Valdres Mathus.



27Sør-Aurdalsposten

Vegen mot Gjøvik blir utbedret
Finansieringen av vegen over Tonsåsen er vedtatt av Stortinget
I prosjektet er det 2 strekninger som skal utbedres. Det er utbedring av eksistrenede veg slik at bredden blir 7,5 meter. I 
tillegg kurveutbedringer og heving til tilfredsstillende standard med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og sikkerhet

Det er laget ny bru for E16 

Vegen til Øystre Bagn 
vil gå under brua. 

Tunellpåslaget og brua over Begna 
kan skimtes i bakgrunnen. 

Bildet tatt 30. november
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På tur med sanitetsforeningen
2. søndagen i hver måned 
fremover vil Bagn og Reinli 
Sanitetsforening invitere små 
og store til sosiale turer som 
alle kan være med på. Første 
tur var stolpejakt i Bagn på 
søndag.

Søndag formiddag møtte 7 per-
soner opp til første tur, som gikk fra 
Vangen i Bagn. Turfølget gikk en lett 
tur til Vavika og tilbake til Vangen. På 
turen fant de 4 stolper i stolpejakten.

– Dette skal være et lavterskel-
tilbud, vi skal gå turer som alle kan 
være med og legger turene opp etter 
barnas premisser, sier styremed-
lem Siv Bjørnødegård Nybråten. 
Sanitetsforeningen vil ha fokus på 
det sosiale, trivsel og helse på turene. 
Du skal kunne komme frem med bar-
nevogn og i rullestol. – Vi har tidli-
gere prøvd kløvertur for eldre. Dette 
avsluttet vi på grunn av for liten delta-
kelse. Nå prøver vi med et nytt tilbud 
som er for hele familien. Vi ønsker å 
vise at sanitetsforeningen ikke bare er 
eldre og fastelavensris, sier Nybråten 
med et smil.

Bagn og Reinli Sanitetsforening 
har fått midler fra sekretariatet i 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
for å starte prosjektet. Alle som er 
med får hver sin refleksvest før star-
ten på turen og diplom etter hver tur. 
De som har deltatt på tre turer får en 
premie. Marit Hagadokken Hildonen 
og Siv Bjørnødegård Nybråten opp-
fordrer alle til å bli med på en rolig 
søndagstur. – Ta med hele familien! 
Her er det ingen stress, vi bruker den 
tiden vi trenger sier de.

Neste tur er søndag 12. november, 
fra Breidablikk til Bagnsbergatn og 
tilbake. Siste tur før jul er søndag 10. 
desember. Da går de fra Bagn kirke til 
Vavika, og det er muligheter for gril-
ling. Etter nyttår starter de opp igjen 
søndag 14. januar med ski og akeak-
tiviteter på Haugajordet. Alle turene 
starter klokken 12:00. Følg med på 
bygdesidene i Sør-Aurdal og «Hva 
skjer» i avisen for når og hvor turene 
går.

Av Rune Larheim
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Nå kan du
kjøpe andeler 

i kunstgressbanen på Fossvang
Den nye kunstgressbanen på Fossvang vil øke banekapasiteten betydelig 

og vil være en kjærkommen tilvekst for våre yngste fotballspillere. 
Kunstgressbanen vil også kunne fungere som et attraktivt nærmiljø anlegg for 

barn og unge i området. Nå lanserer idrettslaget et andelssalg som en viktig del av 
finansieringen av kunstgresset. Banen er delt opp i symbolske andeler, der du kan 

kjøpe “din bit” av banen. Hver andel koster kun 500 kr. 

Vi forsøker spenstige måter for å få inn penger på og håper at næringsliv 
og private vil være med å bidra i prosjektet, forklarer Morten ivrig. 

Anlegget er ikke bare kunstgress, 
men det er også planlagt friidrettsanlegg og treningsfelt/isflate. 

Desto flere andeler som blir solgt desto flere av anleggene kan realiseres.

Du kan velge om du vil kjøpe i ditt eget navn, i barnas navn eller anonymt. 
Alle navngitte bidragsytere vil få navnet på en plakat som skal henge ved banen. 

Planen er at banen skal være ferdig høsten 2018.

Vi blir målt på vilje og engasjement i lokalbefolkningen 
– så nå er det bare å vise alle hva vi kan få til her i kommunen. 

Kjøp derfor din andel av banen i dag! 
Gå inn på Bagn.no for mer informasjon om hvordan du kjøper andeler. 

Vi takker for din støtte til barne og unge!

Fotballbanen må heves nesten 3 meter opp fra dagens nivå.  
Tunellpåslaget i bakgrunnen.

ÅRETS 

JULEGAVE?
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Begnaljomkurs for 6. gang

Begnaljom Spel- og dansar-
lag arrangerer kurs for kom-
mende spillemenn hver høst 
på SAUS.  I november var i 
underkant av 20 deltakere 
påmeldt til dagskurset i har-
dingfele, torader, hallingdans 
eller langeleik.  

Dyktige instruktører var innleid, 
og deltakerne fikk skreddersydde 
kurspakker for sitt nivå.  Da under-
tegnede var innom, var det toraderø-
ving i fire ulike rom.  Instruktører 
Vegard Thon og Stein Ivar Øvergaard 
hadde hendene fulle.  Blant annet 

var Eivind Heiene og Roy Arne 
Lindelien Kolsrud på kurs.  De spil-
ler torader sporadisk gjennom året, 
men synes det er veldig artig å få 
inspirasjon og litt påfyll av nye låter 
på Begnaljomkurs.  Begge to har del-
tatt på kurs tidligere også.  Solfrid 
Olmhus og Anniken Thorsrud Lid 
hadde et par ungjenter i lære på lange-
leik.  Annikens interesse for langeleik 
startet nettopp på et Begnaljomkurs i 
sin tid, og hun syntes det var hygge-
lig å kunne bidra tilbake med å lære 
opp yngre krefter.  Trygve Bolstad og 
Henning Andersen hadde flere grup-
per på hardingfele, og i B-avdelingen 
var det fullt liv med unge akrobater 

som prøvde seg på halling. Her var 
Sivert Andreas Holmen instruktør.  
Og i kulissene ordnet Runar Kolsrud 
alt det praktiske, deriblant to målti-
der som ble servert i løpet av dagen.   
Spelemannslaget Begnaljom spiller 
svært sjelden sammen nå, men de vil 
veldig gjerne investere i yngre krefter 
som kan bringe tradisjonen med fol-
kemusikk videre.  Derfor disse høst-
kursene til gi bort-pris, sier Runar.  
Dagskurset ble avsluttet med en 
uhøytidelig konsert i glasshuset, der 
alle fikk vist fram hva de hadde lært i 
løpet av dagen.  

Tekst og foto:  Anne Dyve

Med et luftig svev sparker Erik Thorsrud lue 
vegg-i-mellom.

Anniken Th. Lid lærer Adele Blåfjelldal å spille 
langeleik.

Et knippe av de eldste deltakerne på 
Begnaljomkurs.
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Sagn og Soge 
i Søndre Ourdahl
Sør-Aurdal Historielag http://www.hedalen.no/historielaget/
index.htm har annethvert år siden1982 gitt ut heftet ”Sagn 
og Soge i Søndre Ourdahl”.

Redaksjonskomiteen har starta arbeidet med 2018-heftet. 
Til det trenger vi mer stoff!
Vi ønsker små og store bidrag velkommen. Ta kontakt med 
en av disse hvis du vet om noe som kan være av interesse:
Kristian Berglund, tlf. 900 63 443, 
e-post kristianoberglund@hotmail.com
Trond Bråten, tlf. 975 94 537, e-post trbraten@bbnett.no
Anette Hougsrud, tlf. 909 50 904, e-post h-houg@online.no
Sigrid Haugen, tlf. 970 72 433, e-post sigrid@hedalen.no

KUNNGJØRINGERKUNNGJØRINGER

22.12.  kl. 09.00 – 20.00
23.12. kl. 09.00 – 20.00
27.12. kl. 09.00 – 18.00
28.12. kl. 09.00 – 18:00
29.12. kl. 09.00 – 18.00
30.12. kl. 09.00 – 18.00

Velkommen til en hyggelig julehandel i Matkroken Reinli!

Følg SAposten 
på Facebook!

Bruktmarked
Åpent fredager 11-15 og lørdager 11-15 

Vi tar imot pyntegjenstander, antikk, glass,
gamle radioer, tregjenstander, norgesglass,

småmøbler, sportsutstyr, bilder, håndarbeid osv. 
Du finner oss i sentrum rett ved siden av Bakeriet i Bagn.

Alt arbeid er på dugnad og alle inntekter går til 
utvikling avFossvangområdet/idrettshall. 

Har du lyst til å være med som frivillig i bruktbutikken? 
Ta kontakt med Torhild på 918 30 496 

På forhånd takk!

Brukt og loppemarkedet utvider 
med varer også i gamle kiosken!
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RETURADRESSE:
Sør-Aurdalposten
Postboks 25
2929 Bagn

Neste utgave av SA-posten kommer i februar/mars 2018

Dette skjer 
i Sør-Aurdal!

16.12. Julekonsert med  Scandic Valdres 17.00
 Lars Martin Myhre og    21.00
 Valdres Brass Band
20.12  Juleball SAUS
20.12  Førjulskonsert med korps/kor Begnadalen krk 19.30
21.12  Førjulskonsert med korps/kor Bagn kyrkje 19.30
21.12  Førjulskonsert med korps/kor Hedalen kirke 19.30
17.12   Juleforestilling Hedalen UL Nordre Lokalet 17.30
28.12   Juleforestilling Hedalen UL Nordre Lokalet 17.30
29.12  Romjulsquiz Valdres Mathus   20.00  
31.12  Nyttårskonsert Begnadalen kirke   16.00

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

-  Total Entreprenør 
-  Nybygg i reisverk  
 eller tømmer 
-  Tilbygg 
-  Restaurering 
-  Flislegging 
-  Peismuring 
-  Byggesøknader
-  Tegning/prosjektering

Tlf. 416 09 692/476 39 079         www.fg-bygg.no 
Storebruvegen 56, 2930 Bagn

3

Noen av våre prosjekter:

- Total Entreprenør - Nybygg i reisverk eller tømmer 
- Tilbygg - Restaurering - Flislegging - Peismuring 

- Byggesøknader - Tegning/prosjektering

Tlf. 416 09 692/476 39 079         www.fg-bygg.no 
Storebruvegen 56, 2930 Bagn

59

Førjulskonserter
Begnadalen kirke
Onsdag 20. desember kl 19.30
Begnadalen/Bagn musikkorps
Hedalen sangkor
Gjesteartist: Marilyn Almeida og Sigmund Kvåle

Bagn kirke
Torsdag 21. desember kl 19.30
Begnadalen/Bagn musikkorps
Sør-Aurdalkoret/Vestre Slidre sanglag
Gjesteartist: Marilyn Almeida og Sigmund Kvåle

Hedalen kirke
Torsdag 21. desember kl 19.30
Hedalen musikkorps
Hedalen sangkor
Tore Samuelsen


