
Hent ditt eksemplar på
• et av turistkontorene i 
  Valdres: Fagernes, 
  Beitostølen eller Filefjell
• i din nærbutikk i Valdres
• på ditt overnattingssted 
   i Valdres
• eller les den online på  
   www.valdres.com

Valdresguiden 2014 viser deg hva du kan 
oppleve i Valdres hele året gjennom. 

BESØK OSS PÅ FACEBOOK: 
WWW.FACEBOOK.COM/VALDRESDESTINASJON

Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark
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Nord-Aurdal kommune
2900 Fagernes • www.nord-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 35 90 00 • nak@nord-aurdal.kommune.no

SPESIALHELSETJENESTENS TILBUD I VLMS – VI ØNSKER Å REKRUTTERE 
BLANT HYTTEBEFOLKNINGEN!

Allerede i dagens VLMS eksisterer det et bredt 
spekter av poliklinisk virksomhet. I tett samar-
beid med spesialisthelsetjenesten er øyelege, 
hjertelege, nyrelege, hudlege (med lysbehan-
dling), ortoped, ortopediingeniør, reumatolog 
og gynekolog representert. Dette gir et godt 
lokalt spesialisthelsetjenestetilbud, og sparer 
mange for belastning med lang reisevei. 
VLMS har behov for flere spesialister, og vi 
lurer på om det er spesialister som har hytte 
i Valdres som kan tenke seg å ha praksis 
i Valdres 1–2 ganger pr måned? 
Vi ønsker nå spesielt å knytte til oss nevrolog, 
også andre spesialiteter er aktuelle.

I tillegg har også VLMS en dialyseavdeling som 
tar imot gjestepasienter når dette er planlagt. 
I 2013 var det 457 dialysebehandlinger, og antall 
gjestepasienter har vært økende. Røntgenav-
delingen har nå gjennomsnittlig 20 pasienter 
daglig, og behovet er økende. I 2013 ble det 
gjennomført 2695 røntgenundersøkelser. Alle 
røntgenbilder blir sendt til sykehus for tolkning. 
Spesialistpoliklinikken hadde om lag 1200 
konsultasjoner i 2013. Aktivitetene i VLMS sparer 
mange for unødvendige turer til sykehus, og 
sykehuset kan behandle flere som må ha en time 
der.

For å nå VLMS sine ambisjoner må det rekrut-
teres mange motiverte, engasjerte og dyktige 
fagfolk, som skal være med å bygge opp og 
videreutvikle tilbudene i VLMS. VLMS vil ha 
et bredt tilfang av pasienter, og behovet for 
breddekompetanse og ansatte med et godt 
utviklet kliniske blikk, vil være svært viktig for 
tidlig å fange opp forverring i pasienters tilstand. 
Senteret vil også være et knutepunkt mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene, noe 
som setter store krav til samarbeid på tvers og 
evne til omstilling.  Det finnes mange dyktige 
helsepersonell i Valdres, men vi er avhengige 
av å rekruttere også utenfor Valdres. Fortsatt 
vil hoveddelen av behandlingen skje i de seks 
Valdreskommunene sine pleie- og omsorgs-
tjenester, det er derfor viktig med dyktige 
helsepersonell også i kommunene. Med en god 
blanding av dyktige lokale og eksterne fagper-
soner, vil VLMS kunne yte de tjenestene som 
regionen har behov for.

Våren 2015 åpner Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) dørene. Valdres har ambisjoner om 
å være i front. VLMS skal bidra til gode tjenester lokalt, et større fokus på mestring og det friske, 
og bedre helse. Valdres har om lag 18 000 innbyggere og 18 000 hytter.

FV: Linda Riste, dialysesykepleier, 
Edgar Jensen, radiograf, 
Goran Ivkovic, øyelege, Per Einar 
Jahr, leder VLMS og Toril Naustdal 
virksomhetsleder VLMS.

Valdres lokalmedisinske senter

For mer informasjon, se 
Valdres lokalmedisinske senter sin 
hjemmeside: www.vlms.no 

Her ligger nyttig informasjon om VLMS, 
hvilke tjenestetilbud som finnes, og 

      kontaktinformasjon.

      Her ligger link til ledige still-    
      inger som annonseres på 
      Nord-Aurdal kommunes 
      hjemmeside.

Sør-Aurdal
kommune

2930 Bagn • www.sor-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 34 85 00 • postmottak@sor-aurdal.kommune.no

09. april:  Årsmøte i Bagn Bedehus
17. april:  Ellingsæterrunden

FØNHUSFESTIVALEN 2014:

21. juni:
• Åpent hus på Nissebakken
• Tur til  Kverrvilljuvet
• Fønhusteater
• Sykkelritt for alle
• St. Hansfeiring på Fossvang

På kvelden spiller Vangsteins, Heidi Hauge 
og Arne Benoni på Fossvang

Natt til søndag, vandring i Vassfaret: 
Bærthetur fra Fledda for kvinner
Gudbrandtur fra Fønhuskoia for menn

22. juni:
• Vassfardagen 
• Fønhus teater

ARRANGEMENT I SØR-AURDAL:

Nissebakken



Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark

  www.valdres.no

Det skjer alltid noko i
Sanseriket Valdres!

MØTELASSAR FOR UNGE  VAKSNE 
I ØYSTRE SLIDRE

Øystre Slidre kommune
2940 Heggenes • www.oystre-slidre.kommune.no
Tlf. 61 35 25 00 • post@oystre-slidre.kommune.no

Etnedal kommune
Bruflat, 2890 Etnedal • www.etnedal.kommune.no
Tlf. 61 12 13 00 • postmottak@etnedal.kommune.no

30-ÅRS JUBILEUM FOR TURRENNET JOMFRUSLETTFJELLET RUNDT

25. april kl 19.00, Etnedal samfunnshus:

JA! På jakt etter naturens sjel
JA! er en unik teaterkonsert hvor levende 
musikk og fotografier møtes med norsk natur 
i hovedrollen. Kunstfotograf Arthur van Riet 
og multimusiker Jeroen Linnenbank er på jakt 
etter naturens sjel.
 
Se hva du ser
hør hva du hører
føl hva du føler
vit hva du vet

Billetter kjøpes i døra.

23. mai kl 19.00, Bruflat:

Jens von Bustenskjold – 
Premiereforestilling
Fridom Ungdomslag presenterer ei rykende 
fersk oppsetning fra Oladalen i teltet på 
Bruflat 23. mai. Jens og Kari von Bustenskjold, 
Plassbakkallen, Myrenggubben, Bernt og 
Gurine i Røyskattlie og Tore Navarhaugen er 
i storform og artige sprell kommer på løpende 
bånd. Forviklinger oppstår når pikebenene til 
tjenestejenta Alvhilde skal beskues….
Etter premiereforestillingen inviterer Fridom 
til dans i teltet på ekte Oladalsvis med 
Geir Åge og Åge Sogn.
Premiereforestilling 23. mai 19.00 i festteltet 
på Bruflat med påfølgende dans. Ekstrafore-
stillinger på samfunnshuset 29. og 30. mai. 
Billetter kjøpes på servicekontoret eller ved 
inngangen.

Palmesøndag  13. april blir 
Jomfruslettfjellet rundt arrangert 
for 30. gang.

Første løpet ble arrangert palme-
søndag i 1984, etter at noen enga-
sjerte turløpere i Etnedal skilag 
hadde gjennomført et prøveløp 
året før.
På denne tida var det stor entusi-
asme for turrenn i skilandet Norge. 
Det dukka opp flere nye renn. 
Noen har holdt ut, og andre har 
blitt borte igjen. Palmesøndag har 
alltid vært arrangementsdagen, så 
datoen har vært fra slutten av mars 
til midten av april.
Kun en gang har arrangementet blitt avlyst, da 
var våren kommet for langt. Arrangementet har 
blitt avviklet i Bakkobygda alle år unntatt for to 
år siden, da snøforholdene på Lenningen redda 
arrangementet.

Grunn til navnet er nettopp at det går over 
Jomfruslettfjellet, der det høyeste punktet er 1139 
m.o.h. Dette gir en ganske sterk stigning i starten, 
noe nok mange har merket gjennom årene. Men 
fra toppen er traseen forholdsvis snill, og byr på 
fine naturopplevelser, for de som har tid til å ta de 
inn. Mange av deltakerne vil nok kunne berette 
om flere gode opplevelser. Kanskje særlig de som 
har deltatt i trimklassen, fordi de ikke har det så 
travelt som de aktive.

11.04. kl.19.30, Åsvang:
Øye og Fjellblom sanglag med gjester syng mot vår.
18.04. kl.13.00, Filefjellheisen:
Påskelunsj ved skiheisen på Filefjell.
23.04. kl. 19.00, Vang folkebibliotek:
«Livet på den lyse side», 
foredrag med Torstein Lerhol.
25.04. kl.19.00, Høre samfunnshus:
Kulturkveld med Høre mannskor. 
Fleire musikalske innslag.
03.05. VBU: Inovangsjonsdagen. 
Konsert med søstrene Bøygard m.a.
08.05. kl. 19.00, Vang folkebibliotek:
Memo – hukommelseskurs med Oddbjørn By.
09.05. kl.19.30, VBU:
Vårkonsert ved Vang kulturskule. 
Showdance, kulturskulens barnekor, hardingfele, 
rockeverkstad med meir.
16.05. kl.19.30, Heensåsen kyrkje:
Når fjordene blåner. Konsert med  Høre mannskor 
13.06. Torsheim:
Prøysen forestilling med Vang sanglag og Øye og 
Fjellblom sanglag. Høre mannskor og kultur- 
skulens barnekor deltek og.
14.06. kl.12.00, Ryfoss:
Farmendagen 2014 i Ryfoss. Handelsstanden 
i Føsse i samarbeid med Ryfoss Vel, Høre Røde Kors 
og Høre/Ryfoss il.
14.05. kl.19.00, Vang folkebibliotek:
1814 i Oppland, foredrag med professor i historie 
Tore Pyser
15.06. Høre:
Prøysen forestilling. Same som på Torsheim 13.06.
15.06. kl.12.00, Høre stavkyrkje:
Opning av Høre kyrkje som 1000-årsstad. 

Opning av 1000-årsstad ved 
Høre stavkyrkje søndag 15. juni

I Vang vart det sett ned ein komite i 1999 med tanke 
på 1000-årsstad ved Høre stavkyrkje. I 2010 vart 
det fortgang i arbeidet, resultatet vil vi få sjå under 
opninga denne dagen. Rune Vik har tegna og plan-
lagd arealet på 1000årsstaden. Det vil bli sett opp 
eit relieff på ein stein, her er det bilde av Sigvat på 
Leirhol og Gyda på Kvie. Det er deira historier som 
er sentrale i relieff og tilhøyrande oppslagstavle. 
Ordføraren vil foreta opninga. Høre mannskor med 
fleire deltek med underhaldning, og det blir kaffe 
på Høre skule etterpå. Gudsteneste kl 12.00.

I samband med utviklinga av den nye kommune-
planen, etterlyste ungdommen i Øystre Slidre 
fleire møteplassar med tidsriktig innhald. 
Resultatet finn me i eit nytt konsept med namnet 
«Samlingsstund for unge vaksne». 

Samlingsstund for unge har som mål å skape 
møteplassar for unge vaksne i Øystre Slidre.. 
Målgruppa er dei frå om lag 20–40 år. Til no har 
det vorte arrangert to samlingar, med ein kombi-
nasjon av uteaktivitet på dagen, og pubkveld med 
quiz i Valdres Gardsbryggeri på kvelden.

Neste samling er laurdag 12. april, då med påske-
samling for unge vaksne i storsalen på Tingvang. 
Maten vert ein Valdresmeny med lokale råvarer. 
Thomas Behrendsen Lien med  improteatergruppa 
«Bare Flaks» og Lars Jemterud med rockebandet 
Tinnsoldat er henta heim, og med DJ-Ziggy  
Kristoffersen på lasset, lovar arrangørane ein 
triveleg og actionfylt kveld. 

Velkomen til
  www.valdres.no/festival Festivalriket Valdre

s!

Som oppfølging av stig- og løypeplan har løype-
laga og kommunen utarbeida nytt 
klassifiserings- og infosystem for skiløyper.

Fargekoding frå grønt til svart syner kor krevjande 
løypene er. Vidare vil brikkemerking på løype-
stikk i alle løypekryss sikre sikker navigering også 
for dei minst erfarne skigåarane. Det har vore 
fokus på å utvikle system for dei minst erfarne 
skigåarane – «superbrukarane» har som oftast 
ikkje behov for skilting/info.

Siste fase av arbeidet har vore å overføre dette 
systemet til digitalt skiløypekart for smarttelefon/
nettbrett/PC som dekker heile kommunen. 
Kartet viser alle fargekoda løyper med m.a. 
detaljert info om løyper, info om servicefunksjo-
nar (varmestuer/gapahukar/parkering), turmål for 
vinterstafetten samt område med snøskredfare. 
Ved å klikke på løypenummer og andre objekt 
i kartet, får ein opp detaljert info.

DIGITALT SKILØYPEKART FOR SMARTTELEFON, NETTBRETT OG Pc

For å bruke kartet må Google Earth være installert 
på PC/nettbrett/smarttelefon. Brukar du PC kan 
du også ta ut detaljerte høgdeprofilar av traseane 
og «fly over» løypene i 3D samt bygge opp ditt 
personlege løypekart ved å legg inn GPS spor og 
foto. Både kart og kartutsnitt kan enkelt delast 
med andre.

Formålet er å auke skiopplevinga og tryggleik ved 
sikker navigering for alle, enklare val av trasear 
som høver til eigne ferdigheiter, samt at mange 
forhåpentlegvis blir inspirert til ta i bruk andre 
delar av det flotte løypenettet som nå er etablert i 
heile kommunen.
Kartfil  og brukartips kan lastast ned frå kom-
munen si heimeside. Ny og forbetra versjon vil 
føreligge før påske.

5.april kl. 13.00:
Siste forestilling Babels tårn, Kulturhuset 
på Fagernes.

11.april kl 19.00:
Kulturkveld på Tingvang med utdeling av 
kulturpris og frivilligpris.

12.april kl 19.00:
Samlingstund for unge vaksne på 
Tingvang.

ARRANGEMENT I ØYSTRE SLIDRE:

Gjennom alle år har løypa blitt kjørt opp av turist-
bedriftene i området, Glenna da det var i drift, nå 
Lenningen fjellstue og Gamlestølen. Denne løs-
ningen har arrangementet vært helt avhengig av, 
for kravet til løypestandard øker hele tida.
 
Norge er igjen inne i en mosjonsbølge. Det betyr 
stigende deltakerantall i denne type arrangement. 
Det håper Etnedal skilag også skal vise seg i deres 
jubileumsrenn. De drømmer om at 400 til 500 skal 
ikle seg startnummer denne palmesøndagen til 
sammen i aktiv og trimklassen.

ARRANGEMENT I ETNEDAL:

ARRANGEMENT I VANG:

FJELLEVENTYRET – DET NORSKE 
FJELLMARATON, 31. MAI 2014

VALDRESGILDET, 7. JUNI 2014

Denne løparfesten blir arrangert for 35. gong i år. 
Meir enn 2000 deltakarar nyttar seg av Jotunhei-
men for å fullføre ein av distansane
Gå inn på www.fjellmaraton.no for meir info.

Under Valdresgildet som blir arrangert på 
Skiferplassen på Fagernes, kan du smake eller 
kjøpe freistande  lokalmat som set heile sanse-
spekteret i sving. Her blir det også kåring av årets 
beste kurv frå Valdres.

Da rennet gikk for 20. gang var det folkefest i fjellet. 
Det håper Etnedal Skilag også ved 30-årsjubileet.

Vang 
kommune

2975 Vang i Valdres • www.vang.kommune.no
Tlf. 61 36 94 00 • post@vang.kommune.no


