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Kjære alle Skurdølinger 
 

Et nytt år har gått og årets Skurdølen er atter en gang på plass etter stor innsats 

fra Skurdølinger i og utenfor bygda som bidrar med små og store historier. Vi får 

alle forhåpentligvis innsikt i noe vi ikke visste fra før, og kanskje er det rom for å 

bli litt imponert over alt som foregår i den lille bygda vår.  

For i Skurdalen kan du blant annet være med på yoga, bli med bygdefolk på 

svømming på Geilo, torsdagsrenn annenhver torsdag på Lia (andre torsdagene i 

Dagali). Grendeutvalget arrangerer en veldig populær adventskafé hvor man kan 

sikre flotte julegaver fra lokale håndverkere og nå er det til og med startet quiz-

kvelder i tillegg til de tradisjonelle Grendekafeene. Mange organisasjoner sørger 

for at det skjer noe for alle; fra treninger til historiske vandringer. Skytterlag, 

historielag, idrettslag og 4H for å nevne noen. Tilbudene er mange.  

Men det er et ønske om at enda flere skal få nyte tilbudene i bygda, og at det 

skal bli flere som kan bidra til at alt dette holdes i gang. Det har i mange år vært 

jobbet for at det skal bli lettere å bosette seg i Skurdalen – en drøm om 

byggeklare tomter har nå blitt realitet – og Fjell-Ljom boligfelt har blitt godkjent i 

kommunen og tomtene er klare til salg. Store og solrike tomter med fantastisk 

utsikt ligger et steinkast fra oppvekstsenteret og her skal det også legges til rette 

for Skurdalen sine første leiligheter noensinne.  

Så å si alt arbeid som er gjort så langt er gjort på dugnad og alt som spares av 

penger skal gå til å gi rimeligere tomter. Her er det rom for flere å bidra, så om 

du ønsker å være med på dette unike prosjektet kan du lese mer om arbeidet til 

Skurdalen bu- og bygdelaug på side 8.  

Håpet er at alt det positive som skjer i bygda, og alt det spennende vi har foran 

oss, skal inspirer andre til både å bidra, men enda bedre – kanskje ønske å flytte 

til bygda og nyte alt det flotte vi har her. Alt fra den utrolige naturen til de flotte 

menneskene – her er det plass til flere av sammen slag.. 

Velkommen skal du være! 

Riktig god påske ønskes nye og gamle Skurdølinger,  

hytteeiere og alle dere andre med  

hjerte for bygda vår! 
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17de maifest i Skurdalen i 1894. 
 
     Den første deltagende 17de maifest i Skurdalen blev arransjert av brødrene 
Kristian og Tollef G. Myhre i 1894 ved skolehuset der i bygden. 
Kristian hadde kjøpt og skjenket ungdomslaget i bygden et rent norsk flagg, som 
da blev heist på den der nedsatte flaggstang, og festen begynte med nogen 
saluteringer for flagget og dagen. 
 
 

 
 
Talen for dagen holdtes av T.G.M. som minnet tilhørerne om, at det nu idag er 
80 år siden det norske folk ved grundloven av 17de mai 1814 hadde gjenvunnet 
sin selvstendighetsret. Vi alle som her er samlet, og hele det norske folk bør i 
taknemmelighet minnes de gjeve menn som hiin 17de mai på Eidsvoll la 
grunvollen til Norges selvstendighet under det gjensidige og høitidlige løfte « 
Enig og tro til Dovre faller». Disse ord bør alltid ihukommes og være levende for 
alle ektefødte sønner og døttre i vort fedreland Norge o.s.v. 
 
Det er dessverre erfart at foreningen med Sverige ikke er tillfredsstillende, ti 
kongen og svenskerne har gjentagne gange lagt hindringer i veien for det norske 
folks utvikling i mange retninger o.s.v. 
Denne krenkelse av det norske folks rettigheter i følge grundloven kan muligens 
medføre, at det norske folk avhugger sambåndet og frigjør sig for disse 
uberettigede inngrep av det svenske folk o.s.v.( Dette skjedde i 1905). 
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Der holdtes taler av flere, og der var sang, musikk og lek, og stemningen var 
utmerket god blandt deltagerne. 
I denne fest deltok mange både gamle og unge, og der var bevertning for 
deltagerne og alle var særdeles vel tilfreds med dagen. 
 
Tilslutt blev uttalt følgende: Takk for denne fagre dag, strødt med frihetsroser. 
Takk for tale, takk for sang. Takk for mat og kaffe god, som Vi rikelig har fått. 
Takk til dem som har beredt denne fest at holde. 
Da blev sjunget : « Ja vi elsker dette landet som det stiger frem o.s.v. 
 
                __________________________________________________ 
 
Brørne Kristian (1864) og Tollef Myhre (1867) var begge fødte og oppvaksne på 
garden Myren i Skurdalen. 
Referatet frå denne 17.mai festen er henta frå det eine bindet av «Hallingdalens 
Historie», forfatta og utgitt av T. Myhre på eige forlag. Trykt i Drammen 1928. 
 
Når det står «skolehuset i bygden» og årstalet er 1894, er det den skula som låg 
inntil gamlevegen der den kom opp frå Lieng og Nordgardane og fortsette 
vidare opp mot Eivindsplass. Den gamle tufta er merka med skilt av 
Historielaget, og ligg rett ned for den nye avkøyringa til Eivindsplass/ 
Skurdalsstølane. Denne staden går i dag under namnet «GAMLE 
SKULEHUSTOMTE». 
 

Knut Johnny 2018 
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Presidentbesøk på Legudekkan 
 

 

Sommeren 2013 hadde familiene Sivertsen og Lervik en flott fjelltur fra 

Skurdalen til gården Bryplass sin sæter Legudekkan som ligger noen timers 

gange fra Skurdalen mot Hardangervidden. Det er noe eget ved å gå i fjellet. 

Det er fin trening både rent fysisk, og ikke minst mentalt. Turer i fjellet gir 

glede, overskudd og masse inspirasjon. Vi har brukt dette området på Vidda 

både sommer og vinter i over 50 år og bruker det fortsatt med like stor glede. 

Vi kom til Skurdalen som ungdommer tidlig på 60 tallet og har siden vært her 

gjennom alle år. Nå har begge familiene hytter i her. 

 

 
 

 Vel framme på sæteren fyrte vi i peisen, noe som viste seg ikke å være så 

enkelt. Vi fikk ikke røyken til å gå ut gjennom pipen. Den fylte isteden rommet 

med tykk røyk som fikk alle til å hoste og gå mot utgangsdøren. I ettertid har vi 

fått vite at vi skulle først fyrt i ovnen som sto ved peisen slik at pipen ble 

varmet opp, for så å fyre i peisen. Vi fikk slukket peisen, og luftet såpass godt ut 

at vi kunne spiste medbrakt mat og drikke. 
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Ut på kvelden krøp vi i soveposene og ble til neste dag. Etter at vi hadde ryddet 

skrev vi i en takk for oppholdet i hytteboken. Vi syntes det var artig at det i 

hytteboken også var en takk for oppholdet på et språk vi antok var rusisk. Vi tok 

bilde av de to sidene med mobilen for å se om vi kunne få noen til å oversette 

teksten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake i Bergen fikk jeg en kjent av meg Maksym Starykov fra Ukrania til å 

oversette teksten fra rusisk til engelsk. 
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Det viste seg å være en takk for oppholdet på Legudekkan av presidenten i 
Moldovia Vladimir Voronin. Han var blitt kjørt fra Dr. Holms hotel til 
Legudekkan med snøskoter for å skyte ryper. Det hele ble arrangert av Geilo 
Vilmarksenter ved Ole Bryplass. Etter det jeg er blitt fortalt ble det ikke skutt 
noen ryper, men presidenten hadde vært svært godt fornøyd med turen og 
bevertningen. Det kommer jo også godt fram i hytteboken. Legg merke til 
utrykket “perfect Norwegian table” perfekte norske måltid (mans food), som 
jeg har hørt besto av spikjimat, lefsekling og vodka. 

 

Today, on the 8th of January 2004, we, group of people from Republic of Moldova, 

consisting of Vladimir Kolesnichenko, Vladimir Voronin, Vladimir Molozhena, 

Alexander Zara, Vjacheslav Miron for the first time came up to the highest Norwegian 

plateau with the height of 1080 meters for the first time. 

We are grateful to our Norwegian friends Ole, Harald, Eirik, Helen for their help and 

organization of our climbing to this height, wonderful hunting and perfect Norwegian 

table (mans ‘food’). Thank you! 

On behalf of Moldovian delegation 

The president of Republic of Moldova 

Vladimir Voronin  
 

For vår del ser vi nå fram til et nytt besøk på Legudekkan for å legge 

oversettelsen inn i hytteboken. 

 

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi har jeg hentet følgende om Vladimir Voronin: 

 

 

 

 

 

Tore Leirvik 2018 

 

 

 

Vladimir Nicolae Voronin (født 25. mai 1941) er moldovisk politiker og var president i Moldova fra 2001 til 2009. Han representerer det 

moldoviske kommunistpartiet. Han ble valgt til president Republikken Moldovas parlament den 7. april 2001. Kommunistene hadde da så 

stort flertall i parlamentet at votering ble avgjort uten støtte fra andre parti. Etter parlamentsvalget i mars 2005 fikk det moldovske 

kommunistparti 46,1% av stemmene, eller 56 av de 101 plassene i parlamentet. Dette er mer enn de 51 plassene som sikrer regjeringsmakt, 

men ikke nok til de 61 som kreves for å velge presidenten. President Voronin ble likevel gjenvalgt med støtte fra det Kristendemokratiske 

folkepartiet og fra den Demokratiske og Sosialliberale fraksjon. Voronin fikk denne støtten etter å ha gitt løfte om en rekke reformer og en 

Euro-Atlantisk integrasjon for republikken. Presidenten kan kun sitte i to regjeringsperioder. Voronins andre periode gikk ut våren 2009. Han 

gikk av som president 11. september 2009. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/25._mai
https://no.wikipedia.org/wiki/1941
https://no.wikipedia.org/wiki/President
https://no.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://no.wikipedia.org/wiki/Parlament
https://no.wikipedia.org/wiki/7._april
https://no.wikipedia.org/wiki/2001
https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunist
https://no.wikipedia.org/wiki/Mars_%28m%C3%A5ned%29
https://no.wikipedia.org/wiki/2005
https://no.wikipedia.org/wiki/Regjering
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristendemokrati
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristendemokrati
https://no.wikipedia.org/wiki/Sosialliberalisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vladimir_Voronin_2006.jpg
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Årsmelding Skurdalen bu-og bygdelaug 2017 

Etter at det var opprettet intensjonsavtale med 3 grunneiere i 2016 for planlagt 

tomteområde, startet året med planlegging av prosjektet; i egen regi eller 

samarbeidsavtale med kommunen? Møte med kommunen for å avklare dette og 

muligheter for støtte/tilskudd, eller reduserte gebyrer. Positivt møte med 

administrasjon samt ordfører og varaordfører, sammenfallende målsetting for 

bosetting av unge og familier med barn, anbefalt å etablere en forening (enklere å 

søke om tilskudd), prosjektet drives i frivillig regi. Anbefalt å søke om 

grendeutvalgsmidler og tilskudd til å dekke deler av kostnader med reguleringsplan. 

Søkte om å få overdratt 3 regulerte tomter som kommunen eide i planlagt tomtefelt. 

Kommunestyret vedtok enstemmig å overdra disse til prosjektet, mot at vi skulle 

drive og finansiere prosjektet. 

I februar ble det innhentet kostnadsoversikt for reguleringsarbeidet, og 

grendeutvalget laget søknad om tilskudd på kr 350.000,-.fra Hol kommune. Vi 

forberedte etablering av frivillig forening, utarbeidet vedtekter og regler for 

tomtesalg, samt definerte målgruppe for prosjektet. Vi lagde også informasjon til 

Skurdølen, og sendte søknad om tilskudd fra Skurdalen velforening, og opprettet 

konto i Skue sparebank. 

Stiftelsesmøte ble holdt i mars, og dokument sendt Brønnøysundregistrene for 

registrering. Vi hadde oppstarts-møte med kommune vedr. regulering. Møte med 

grunneier nr 4 vedr. siste del av arealområdet som var avsatt til boligformål, for å 

kunne utnytte tomtene bedre, få flere tomter å fordele kostnadene på, og sørge for 

tilgang på tomter noen år fremover. Lite ekstra kostnad og jobb å ta dette området 

med i reguleringsplanen. Forberedt kunngjøring av planarbeid og ordnet nabovarsel. 

Annonsert oppstart planarbeid april, tok hånd om innspill, møte med arealplanlegger, 

befaring i området, laget utkast til plan for området, avtalt området for avløpsanlegg 
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nedenfor fv40, vurdere dimensjonering vann/avløp, forberede finansiering av 

oppkjøp av arealet. Fått støtte fra Skurdalen velforening.  

Oppdatert og fått signert ny intensjonsavtale i mai, sendt div. info. til kommune-adm. 

vedr søknad om tilskudd, som ble behandlet i komm.styre i juni. Skrevet deler av 

reguleringsplan-beskrivelsen, laget plankart. Kontakt med Øyfjell, Vinje for å innhente 

erfaringer og gode råd. Mottatt støtte fra grendeutvalget og privatpersoner.  

Inngått intensjonsavtale med gr.eier nr 4, laget og lansert hjemmeside og fb-side i 

juni. Hatt minigraver i område for planlagt avløpsanlegg for å ta jordprøver og 

vurdere grunnforhold for best plassering av biofilter/infiltrasjon. Orientert grunneiere 

om fremdrift. Orientert hytteeier i planområdet vedr plankart og mulighet for 

påkobling til veg, vann og avløp. Sjekket mulighet for skattefritak, sendt søknad til 

skatteetaten, søknad innvilget. Ferdigstilt planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser 

og plankart for innsending til kommunen. Fikk ikke innvilget tilskudd fra 

kommunestyret, men fikk tilbud om rentefritt lån på kr 350.000.-. Avklart at 

finansiering/støttepersoner fortsatt er positive, selv om kommunen ikke ville støtte 

eller være med som bidragsyter til prosjektet. 

Juli jobbet med info. på hjemmeside, kontakt med 4 husfirmaer vedr mulighet for 

bygging av flermannsboliger, stukket ut senterlinje veg. 

August sjekket fradelingsprosess, fått avtale med gr.eiere om hugging av vegtrasè, 

avtalt hugging med utførende; merket opp flermannsboligtomt, møte/befaring med 

Byggteam vedr mulighet for bygging leiligheter, søknad Karsten-legat vedr 

fellesområde/andelshage kr 100.000,-. Kontakt med kommune vedr innsendt reg.plan 

for behandling i september. 

Laget og sendt inn komplett va-plan til reguleringsplan i september, behandlet i UPU, 

sendt på 6 ukers høring etterpå. Fått avtale med Byggteam om at de prosjektere, 
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selger og bygger flermannsboliger, samt at de lager prospekt for 2 hustyper på to 

andre tomter. Byggteam annonserer på Finn og sine hjemmesider. Avtale om å få 

info.skilt til tomtefeltet fra Byggteam/boligpartner. Laget info om flermannsboliger til 

bygda, jobbet med entreprenører, møte med studenter fra Ås som skal lage 

studentoppgave om bl.a Skurdalen og naturbasert reiseliv m.m.  

Kontakt med skole, barnehage og 4H i oktober, for å få info og bilder til hjemmeside. 

Møte vedr finansiering, inngått avtale om midler ved godkjent reg.plan, avtalt pris for 

3 tomter til Byggteam Gol, inngått avtale med hytteeier i feltet om pris for evt. 

påkobling infrastruktur, sett på mulighet for mva-fritak for vann/avløp, fått faktura 

for reg.plangebyr på  kr 254.000, sendt forespørsel om ny vurdering av beløpet, 

oppdatering av hjemmeside, hugging av veglinje. 

I november ble det sendt 

en formell klage på 

reg.plan gebyr, da 

forespørsel ikke førte frem, 

skal politisk behandles i 

januar. Kom innsigelser fra 

fylkesmann vedr støy fra 

veg og ikke ivaretatt 

hensyn til barn og unge i 

reg.plan. Fylkesmann 

anbefaler kommunen å redusere antall tomter, da det er synkende folketall i bygda, 

og dette blir et bilbasert boligfelt. Vi fikk tak i tidligere gjennomført støyvurdering, og 

presiserte reguleringsbestemmelser vedr fri- og lekeområder for barn. Også lagt inn 

et par naturtilpasset lekeapparat ved fellesområdet; dette gjorde at innsigelser ble 

trukket, og planarbeidet kunne fortsette. Hatt kontakt med kommune vedr 

fradelingsprosess, fått grunnbok for alle grunneiere, for forberedelse av 

fradelingssøknad som sendes inn ved godkjent reg.plan. Sendt søknad vedr. mva-

fritak for vannn/ avløpskostnader til mva-registret, Brønnøysund. Justert va-plan slik 

at overflatevann ikke ledes til Larsegrove, som ville medført store kostnader og krav 

fra vegvesen om å bytte ut rør under fv40. Laget oppsummering av innspill til reg.plan 

til kommune. Skiltoppsetting ved feltet. Anmodning om å få utbetalt innvilget lån fra 

kommunen, for å betale reg.plan.gebyr. Lang behandlingstid på dette, skaffet 

midlertidig privat lån for å betale gebyret. Kontakt med ”Hytta vår” for mulig 

reportasje i påskenummer. Møte over nyttår. Kontakt med Hallingdølen, fått 

reportasje, samt lederartikkel i etterkant. 

Det ble holdt ekstraordinært årsmøte i desember, for å klargjøre vedtektene. Sendt 

inn vedtektsendring til Brønnøysund. Informasjon om prosjekt på adventskafe på 

Skurdalshalle.  Kontakt med Hallingdal kraftnett for pris på el-arbeid, og 
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tilrettelegging for 400 volt til solcelle/el-bil-lademuligheter. Kontakt med 

Ecomotive/Jostein Grevsgard vedr alternativ avløpsløsning. Kontakt med 

Energiplan/Ustekveikja om mulighet for samarbeid og alternative energiløsninger og 

elbil-ladepakker for boligbyggere. Kontakt med sparebank1 Valdres på miljøpakke for 

boligbyggere på lån/forsikring for de som velger energismarte løsninger. Avtalt møter 

med alle disse etter nyttår. Romjulstreff  2. juledag på skolen, med lek og moro på 

isbanen i ballbinge, og aking på Flatåkerjordet. 

Det har vært 27 forskjellig møter i løpet av året, hvor en eller flere fra styret har 

deltatt. I tillegg har kommunikasjon gått via e-post og telefon. Det har blitt lagt ned i 

overkant av 1000 dugnadstimer dette året; totalt ca. 1200 timer inklusive 2016. 

Styret i Sbbl har forsøkt å fordele oppgaver/arbeidsområder seg i mellom, ikke være 

flere personer enn nødvendig på møter, og heller sende informasjon fortløpende via 

e-post til styret, samt andre berørte. Utenom styret har følgende personer bidratt 

med betydelig antall timer; Arne Sverre Frydenlund, Pål Gauteplass, Aslak Geir 

Skurdal og Knut Johnny Gustafsson. Vi har fått tildelt støtte fra Velforeningen, 

grendeutvalget og noen enkeltpersoner, og dette har betydd svært mye for oss og 

prosjektet, da vi har hatt midler til å betale de første påløpte kostnadene. 

Grunnerverv og finansiering er først på plass ved godkjent reguleringsplan, som er 

planlagt slutten av jan 2018. 

 

 

Britt Haugen 5.1.2018 

 

Vil du støtte arbeidet? 
Du kan støtte arbeidet ved å sette inn valgfritt beløp på kontonummer  

2320.19.25045 

 

Eller Vipps 137622 

 

 

Vi har allerede fått inn flere bidrag og er utrolig takknemlige for all støtte!for 

det!  
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Fjell-Ljom boligfelt 

 

Dette er plankartet over tomtefeltet Fjell-Ljom. Tomt nr. 1 er avsatt til 

leiligheter, mens tomt 3 og 4 har blitt prosjektert av Boligpartner som har ligger 

ute på www.finn.no – søk på Skurdalen og «nye boliger». 

 

 

 

Les mer om arbeidet og hvordan du kan bidra på 

www.buiskurdalen.com  

 

http://www.finn.no/
http://www.buiskurdalen.com/
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VIL DU VÆRE MED Å SETTE FARGE 

PÅ SKURDALEN?!? 

 

 
 
 
Nå har salget av tomter startet i Fjell-Ljom tomtefelt i Skurdalen og da trenger vi masse 
oppmerksomhet - og alle som lurer på å flytte til fjells må skjønne at Skurdalen er plassen!  
 
 
Elisabeth Groven har tatt initiativ til å samle bygda for å sette farge på Skurdalen. Konseptet er enkelt 
- alle tar med seg gammalt garn og det skal strikkes til trær for å få blikkfang, farger og 
oppmerksomhet til tomteområdet Fjell-ljom!  
 
 
Derfor ønsker vi alle velkommen til Aktivitetsrommet på skola fra kl 18.30 til 20.30 følgende dager: 
 
 
Torsdag 05.04. 
Torsdag 19.04. 
Torsdag 03.05. 
Tirsdag 15.05. 
Torsdag 31.05. 
 
 
Dette kommer til å bli både sosialt og nyttig prosjekt som vi håper mange støtter opp om!! 
 
 
.. kan du ikke strikke?? Ja, da er det en ypperlig sjans til å lære!! Her er som sagt ALLE velkommen! 
 
 
Ta med deg strikkepinner og restegarn og kom! (Vi tar også imot restegarn på Grendekafeen 11.feb 
og på skola for de som vil bidra med det.) 
 
 
Gleder oss til å strikke sammen!  
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Onsdag i påskeuken blir det ekte operastemning i kulturkyrkja når Skurdølingen Frøy 

Hovland Holtbakk tar med seg tre operasangere opp til bygda.  

 

Frøy studerer for tiden sitt 2. år på Det Kongelige Operaakademi i København, 

sammen med den svenske tenoren Johan Olsson og den danske baritonen Martin 

Møller Vilbrand. Med seg har hun også den norske Mezzosopranen Astrid Nordstad, 

som regnes som en av Norges mest lovende unge sangere. Astrid gikk ut av 

Operaakademiet for et år siden, og er fra høsten av praktikant på Den Norske Opera 

& Ballett. Ved flygelet sitter Andreas Løken Taklo.  

 

Det blir en kveld med litt romanserepertoar og mange vakre operaperler, perfekt for 

både den som kjenner godt til opera og for den som aldri har hørt en arie før. 

 

Onsdag – 28. mars 2018 

kl. 21.00  

Geilo Kulturkyrkje  

 

Billetter: Kr 275,-/ studenter kr 170,- (inkl.bill.avg) 

Billetter legges ut til salg på Hallingbillett.no. 
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Årsmelding 2017 for Dagali og Skurdalen 

menighetsråd (DSMR). 

4.1 Organisasjon 

Medlemmer i DSMR:                                                                                                                 

 Berit Håvardsrud Simensen leder, Britt Haugen nestleder, Karin Ingfrid Kåseth, Anders Ilsøy, 

Anne Irene Drageset, Anne Helene Anderson.                                                                                           

Varamedlemmer: Hanne Svartaas Håvardsrud, Birgit Alice Endereud, Erling Bjørkheim. 

Representanter i fellesrådet:                                                                                                                                  

Medlemmer: Anders Ilsøy, Anne Irene Drageset.                                                                             

Varamedlemmer: Karin Ingfrid Kåseth, Britt Haugen. 

 
4.2 Møtevirksomhet:    

DSMR har hatt 36 saker til behandling fordelt på 5 møter.                                                                            

4.3 Aktiviteten i Dagali og Skurdalen sokn.                                                             

  Årlige hendelser.                                                                                                                                           

Menighetens årsmøte 19.mars i Skurdalskyrkja etter gudstjenesten.                                                                                                         

17.mai gudstjenesten var i år i Skurdalen. Denne gangen startet gudstjenesten kl 12.00. (før 

kl 13.00)                                                                                                                   

23. juli friluftsgudstjeneste i Dagali museum.(Dagalidaga’n)                                                                                                                          

Jul i bygda; 1.juledag i Skurdalskyrkja og 2.juledag i Dagali kirke. Denne jula var det 

Skurdalskyrkja  som hadde ekstra sang og musikk- krefter i gudstjenesten. Fine gudstjenester 

med kirkekaffe og gang rundt juletreet.                                                                                                                                                                 

På de fleste gudstjenestene er det kirkekaffe med hjemmebakst.                                                                 

Begge kirkene var åpne i alle helgene (fre-, lør- og søndag) i sommerhalvåret fra uke 24 tom 

33.  

 

Arrangement i Dagali kirke.                                                                                                                                   

Skjærtorsdag, 13.april, talte biskop Per Arne Dahl på gudstjenesten.                                                         

Søndag 24.sept var det høsttakkefest. 

Bygdekvinnelaget pynta kirka med høstens 

grøde, og ordnet med kaker til kirkekaffen.                                                                                                                               

Søndag 29.okt deltok Ten Sing United i 

gudstjenesten. De fikk takkeofferet denne 

dagen.                

1.søndag i advent. Lysmesse med deltakelse 

av alle konfirmantene i Hol. 

Arrangement Skurdalskyrkja.                                                                                                                                                     

Søndag 12.02 Poesigudstjeneste ble til 

salmekveld med Per M. Bakkegård. 
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Misjon/innsamling                                                                                                                                                      

DSMR har et misjonsprosjekt med Det norske Misjonselskap, NMS. DSMR har i 2017, inngått 

en ny avtale på 4 år. Det blir 4 ofringer i året til prosjektet. Prosjektet støtter barn og unge 

der målet er å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom på 

Madagaskar. 

Fasteaksjonen - Kirkens Nødhjelp. I år tok menighetsrådet ansvar for å gå rundt i bygdene 

med bøsser. I Dagali sto en bøsse på butikken. I tillegg var det en ofring til fasteaksjonen på 

gudstjenesten i Dagali skjærtorsdag.                                                                                                                                                  

Menighetsrådet tildeler ofringer ut fra alle offersøknadene som kommer inn. Vi har valgt 

menighetsarbeidet, misjonsprosjektet, NMS, Det norske Bibelselskap, trosopplæring i Hol, 

Kirkens Nødhjelp, Kirkens SOS, Familievernkontoret Hallingdal, IKO, Ten Sing United, 

Sjømannskirken, KABB- kristent arbeid for blinde og svaksynte. 

Trosopplæring.                                                                                                                                                            
Barn og unge blir invitert til samlinger felles for hele Hol. Disse samlingene blir arrangert i 
alle kirkene. 4 års- bøker blir delt ut lokalt. Det var ingen barn som fikk 4-årsboka i våre 
kirker i 2017. 
 
Det er kjøpt inn mini fargebøker fra IKO til begge kirkene. Bøkene har motiv fra 
Bibelfortellinger. Barna bruker de til fargelegging og ”tidsfordriv” under gudstjenesten. 
 
Karin Ingfrid Kåseth har vært DSMR sin representant til trosopplæringsutvalget. 
 
 

Vedlikehold.                                                                                                                                                                

Det er god oppslutning om dugnadene på kirkegårdene om våren. Takk til alle som deltar!                                 

I Skurdalen har de organisert vanning på kirkegården. Det har blitt en tradisjon.                                                          

Sommervedlikeholdet på begge kirkegårdene har vært bra.  

Steen og Lund fikk i -16 lagt belegningsstein fram til klokketårnet i Skurdalskyrkja. Da var 

steinene brukt opp. Høsten -17 har de lagt steiner fram til Fv 40. 

Det samme firmaet la heller på stien fram til rullestolrampa i Dagali. Noen av hellene var for 

smale. Dette ble rettet opp høsten -17. 

Kompostbingen og søppelstativ ved Dagali kirke er flyttet bort til bårehuset. 

Steingjerdet på Leggsta’n hadde begynt å rase ut mot syd. Det ble reparert  sommer -17. 

Innkjøp. 

Det er kjøpt inn flere salmebøker til begge kirkene. Kirkene har fått nye tekstbøker.                                   

Det er kjøpt inn skilt til Dagali som brukes oppe ved vegen når det er åpen kirke. 

4.4 Kirkelige handlinger.                                                                                                                                                      

I 2017 var det 26 (26) gudstjenester i kirkene i Dagali og Skurdalen. 5 (5) gudstjenester er 

holdt utenom søn-og helligdager. 5 (2) ble døpt, 1 (3)konfirmanter, 2 (0) vielse, 6 (2) 

begravelser.                        ( )- tallene for 2016. 
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Historisk: 01.01.17. Det formelle skillet mellom Den norske kirke og Staten – kirken er nå 

”herre i eget hus”. 

4.5 Økonomi.  saldo pr. 31.12.17                                                                                     

Dagali kirke                                           kr  119.140,-       (110. 138,79 )                                                                                                                

Skurdalskyrkja                                       kr     67.641,18      (67.921,02)                                                                                                                  

Skurdalskyrkja , blomsterkonto*       kr     8.850,-          (   4.015,79)                                                                   

*  ble i 2017 endret til jubileumskonto 2019.                                                                                                                                           

Dagali og Skurdalen menighetsråd  kr   11.537,33        ( 18.205,44)    

Dagali kirke –Orkla aksjer – utbytte i 2017 kr 10 488,-. 

4.6 Utfordringer.                                                                                                                                                     

Øke gudstjenestedeltagelsen.                                                                                                                        

Diakoniplan.                                                                                                                                               

Skurdalskyrja: Tjærebreiing av 

taket, på båre-og redskapsrom og 

klokketårn.                                           

Det mangler jord inn til 

belegningsteinene – det må fylles 

inntil slik at steinene ikke sklir ut.                                                                                               

Behandling av kirkegulvet. Ny 

løper?                                                                                                                                  

50 årsjubileum i 2019. Jubileet 

blir lagt til helga 7./8.sept.                                                                                                                                          

Dagali kirke: Utfordringer med 

takras over rullestolrampe.                                                                

Malerarbeid,- maling flasser av på kirka, gjerdet/port og flaggstang.                                                                 

Løse taksteiner.     

Dagali Bygdekvinnelag har laget informasjonstavle om kirkehistoria til Dagali, før og etter at 

kirka ble bygd i 1850. Tavla/ tavlene er satt opp ved siden av oppslagstavla til kirka oppe ved 

Bygdevegen. 

                                                                                                                  Berit Håvardsrud Simensen.                            

 

SKURDALSKYRKJA 50 ÅR 

Det er satt ned en jubileumskomite, som skal planlegge og 

forberede 50-års jubileet for Skurdalskyrkja 7. og 8. september 

2019. Er det noen som har lyst å bidra her, eller har ideer og 

tanker rundt dette, ta kontakt med Britt, 959 18 836.  
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«En manndomsprøve» 

Tegningen over heter «En manndomsprøve» og vart gitt til Kåre Lieng av Tarald 

i 1969. Tegningen er av en bykar på jakt for første gang.  

 

Arne Taraldsen, kjent som «Troll Tarald» var født i Oslo 12. november 1917. Han 

begynte for alvor å tegne da han var aktiv i motstandskampen under andre 

verdenskrig.  

Han leverte karikaturtegninger til illegale aviser, laget flygeblader, plakater og 

klistremerker til fyrstikkesker. Alt med skarp kritikk mot de tyske okkupantene og 

deres norske medløpere.  

Arne Taraldsen døde på Voss 2. august 1989.  
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Beveren i Skurdalsvassdraget 

På framsida av Skurdølen 2015 hadde Bjørn Furuset eit bilete av beveren i 

Skurdalsfjorden. Beveren, den største gnagaren på den nordlege halvkula. 

 

I 1899 vart beveren totalfreda i 

Norge. Den var mest heilt utrydda 

på grunn av jakt. Kun ein liten 

bestand var att i Telemark og 

Agderfylka. 

I Skurdalen veit me sikkert om 

bever både under siste krig og i 

mellomkrigstida. 

Sidan det ikkje har vore bever i 

områda rundt oss austafjells, er det 

difor truleg at beveren har hatt 

samanhengande tilhald i vassdraget 

vårt tilbake til 1800-talet. I dag er 

det veksande bestand på alle 

kantar. I vassdraget vårt er også 

bestanden vorte så stor at det er 

opna for jakt. Det er beverhytter å 

sjå både her øg der. 

 

Som alle gnagarar har beveren framtenner som veks heile livet. Det er difor 

viktig å gnaga heile tida og slite tennene ned i takt med veksten. I framkant har 

tennene hard emalje medan reisten av tanna er av bein. Eit vanleg hoggjern blir 

sløvare og sløvare etterkvart som det blir brukt, men for bevvertanna er det 

motsett. Den harde emaljen vert ståande som ein sylskarp egg, og det er ikkje 

små puslete flis som han skjer ut. Osp, selje, bjørk og vassplanter er viktige 

både matplanter og til å byggje beverhytta av. Hytta kan ha fleire inngangar frå 

undersida, som ligg under vatn, medan opphaldsrommet ligg i den øvre og 

turre delen. I mudderet i fjorden, utover frå hytta har beverfamilien, om 

hausten,stukke fast massevis kvist med bark og lauv for å ha til vinterforsyning. 

Då er det berre å ta ein liten dukkert ned for hente frisk mat. Ikkje alltid så liten 
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heller, -dei kan vera under vatn heile 15 minutt om gongen. Dei kan til og med 

eta under vatn utan å få kjeften full av vatn. Leppene tettar bak 

gnagartennene. Både øyrer og nase vert attletne ved dykking, samt at dei 

brukar ”svømmebriller”- ei tynn gjennomsiktig hinne som vert drege over 

augene for å beskytte dei.  

 

Eit tre på denne storleiken feller ein vaksen bever på ca 10 minutt. Dei har full 

styring på fellinga og legg treet mot vassdraget, aller helst i vasskanten der det 

er lett å frakte virket vassvegen til hytta. I mange tilfellle kan dei felle tre 

temmeleg langt frå vassdraget, men då er det berre greiner og lette stokkar dei 

dreg til fjords. Ofte ser ein skikkeleg opptråkka transportstigar. Alt arbeidet 

foregår natterstid,  - på lyse dagen tek dei det med ro heime i hytta. 

 

Knut Johnny 2018 
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Yoga i bygda – en forbigående trend? 

Av Silje Helene Rimstad 

 

Det er en mandags kveld og lyset ute er ofte blått på himmelen ved denne 

tiden. Det er rolig og stille i Skurdalshalle. Belysningen er dempet og noen 

stearinlys står og flakker for seg selv. Rolig musikk spiller i bakgrunnen. 

Mattene er rullet ut og tepper ligger lett tilgjengelig. Det er tid for yoga. 

Så, hva er yoga? Ordet yoga betyr 'union',- forening. Å forene kropp og sjel, det 

fysiske med det ikke-fysiske. Det håndgripelige med det vi ikke like lett kan 

gripe. Yoga er en urgammel tradisjon med røtter i India. Den har blitt muntlig 

formidlet og nedarvet fra lærer til elev. Yogaen ble senere skrevet ned, 

systematisert og tatt med til Vesten. Yoga består blant annet av fysiske 

stillinger, pusteteknikker og meditasjonsteknikker. Ved å sette kroppen i 

krevende fysiske stillinger fanges sinnets fulle oppmerksomhet og tankekjør 

hindres. De fysiske stillingene forbereder kroppen til å sitte en lengre periode i 

meditasjonsstilling. De gjør også kroppen smidig og sterk, og kan lette fysiske 

plager.  

«Yoga er først og fremst en personlig og innvendig opplevelse»   

Så, hvorfor gjøre yoga? 

Yogaens rolige tempo er en 

fin motsats til dagens høye 

tempo. Den gir tid til å jobbe 

med kroppen (og sinnets) 

begrensninger. En pause i 

hverdagen. Fysisk er yoga et 

godt supplement til annen 

aktivitet og utvikler god 

holdning, balanse og styrke 

med egen kropp som vekt. 

Yoga er ikke nødvendigvis for 

alle, men er du nysgjerrig er du når som helst velkommen i Skurdalshalle  

kl 19 00 mandager. Det er hittil godt oppmøte og en god, trofast gjeng.  

Så, er yoga en forbigående trend? - Vi får se – den har noe verdifullt vi kan 

lære. 

Fra morgenyoga i Badeparken sommer 2017. 
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PÅSKENØTTER 

Grendeutvalget i Skurdalen har startet Quiz-kvelder. Det var stor stas på første 

spørrerunde 25. februar, og det er bare å glede seg til flere.  

 

 

 

Her er noen spørsmål å bryne seg på mens du venter…. 

1. Hva fikk Jacob German som verdens første i New York i 1899? 
a) Fartsbot 
b) Strøm i privathus 

c) Doktorgrad (PHD) 

2. Hva var Chihuahua-hunder egentlig avlet til? 

3. Hvor ung var den yngste paven noensinne?  

4. Hva er en jamboree? 

5. Dødehavet har et høyt saltinnhold, men hvor mange ganger mer salt er det enn 
"vanlig" saltvann? 
a) dobbelt så mye 
b) 9,5 ganger så mye 

c) 13,7 ganger så mye 

6. Hvilket kattedyr er det eneste som ikke kan trekke inn klørne sine? 

7. Hva er en sørgekåpe? 
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Spørsmål for de minste 

1. Hva er papir laget av? 

2. Hva er navnet på hundrasen som er hvit med svarte flekker? 

3. Hvor mange ben har et piggsvin?  

4. Hva er soppen som blir brukt til å heve brød kalt? 

5. Hvem lever i det Hvite Hus i USA?  

6. Hva heter hovedstaden i England?  

7. Hvor mange timer er det i et døgn?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på kviss  

1.a) fartsbot 

2.For å spises (godt kjøtt) 

3.Pave Benedict IX, 11 år 

4.Speiderleir 

5.b) 9,5 ganger så mye 

6.Gepard 

7.Sommerfugl  

 

Svar på kviss for de minste 

1.Tre 

2.Dalmatiner 

3.4 

4.Gjær 

5.Presidenten i USA 

6.London 

7.24 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 



26 
 

De første innvandrerne slo seg ned på 

Hardangervidda for over 400 millioner år siden 

 

Roy H. Gabrielsen & Johan Petter Nystuen, 

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo 

 

Skifre og andre sedimentære bergarter (avsetningesbergarter, f.eks skifer eller 

fyllitt) finnes på store deler av Hardangervidda. Det er imidlertid nokså sjeldent 

å finne fossiler i disse bergartene. En av grunnene er antagelig at en stor del av 

sedimentene ble avsatt på den tida da det ikke fantes liv av den typen som kan 

bli bevart som lett synlige fossiler. det vil si for mer enn 541 millioner år siden - 

før begynnelsen av kambriumtiden. En annen grunn er at sedimentene er blitt 

sterkt deformert i forbindelse med Den kaledonske fjellkjededannelsen, som 

nådde sitt maksimum for 420-380 millioner år siden (Figur 1). 

 

Figur 1: Skjematisk oppsummering av jordas historie. Gul pil viser til begynnelsen av den perioden da de eldste 

fossilene på Hardangervidda ble avsatt. Rød pil viser omtrent tidspunkt avslutningen av den Kaledonske 

fjellkjededannelsen. I dette tidsperspektivet er det så vidt plass til menneskene helt på kanten av diagrammet.   
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Det finnes likevel fossiler i sedimentære bergarter på Hardangervidda. Et kjent 

funnsted er Usteberget som er fra kambrium-tiden og som ble kartlagt og 

beskrevet av den verdenskjente norske geologen Victor Moritz Goldschmidt for 

nesten hundre år siden.  

 

Det finnes også en rekke andre lokaliteter i sedimentære bergarter som tilhører 

den såkalte Vidda-formasjonen og som ble beskrevet av geologen Arild 

Andresen i moderne tid (1974), men disse er svært vanskelig å finne, selv for 

spesialiserte geologer (paleontolger). Disse fossilene er fra tidsepokene som 

kalles kambrium (541-485 millioner år siden) og ordovicium (485-444 millioner 

år siden (Figur 1). I de siste årene er det imidlertid funnet fossiler i løsblokker 

nord i skråningene under Hallingskarvet som er noe yngre (silur-tiden; 444-419)  

millioner år siden. Én som har sendt inn eksempler på dette er faktisk den 

Figur 2a Fossiler av brachiopoder fra silur-tiden funnet av Arne Næss under Hallingskarvet 
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kjente filosofen og fjellklatreren Arne Næss. Da Håkon Rueslåtten og Roy H. 

Gabrielsen  fortalte om geologien rundt Tuva i fjor sommer, viste den nye 

vertinnen på Tuva Turisthytte (Mailiza F. Schindewolf) fram et fossil i en 

løsblokk som antagelig er av omtrent samme alder (Figur 2). Dette tyder på at 

det finnes en sedimentær 

bergartsenhet i fjellet 

rundt Geilo, antagelig 

skjøvet inn i de andre 

delene av fjellkjeden som 

et separat flak, og som 

geologene ennå ikke har 

klart å oppdage i fast fjell. 

Disse fossilførende lagene 

stammer fra et 

havområde som for lengst 

er forsvunnet på grunn av senere omfattende bevegelser i jordskorpa.  

 

Som kjent, er jordskorpa delt inn i stive plater som flytter seg langsomt i 

forhold til hverandre, nesten som isflak på en elv. Dette går svært langsomt 

(med noen millimeter eller opptil noen centimeter i året, eller ”omtrent så 

raskt som en negl vokser”). Men når en har hundrevis eller tusenvis av millioner 

år til rådighet, gjør dette at platene kan forflytte seg over avstander på mange 

hundre eller tusen kilometer.  

 

Som følge av de platetektoniske bevegelsene, lå Skandinavia nesten ved 

Ekvator den gangen sedimentene på Hardangervidda ble avsatt. Det er 

Figur2b  Brachiopode-fossil  (blå pil) funnet i løsblokk av Mailiza F. 

Schindewolf.    
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vanskelig å forestille seg, men lar seg bestemme ved hjelp av såkalte paleo-

magnetiske metoder, som det er vanskelig å forklare med noen setninger i 

”Skurdølen”. Vi får bare be leseren å stole på oss geologer her! Geologene kan  

også vise at disse sedimentene antagelig ble avsatt  i et sedimentasjonsbasseng 

av forlandstypen (Figur 3), som er et sedimentasjonsområde som utvikles i 

fronten av voksende 

fjellkjeder, og som 

umiddelbart (det vil si i 

løpet av noen millioner år) 

blir ødelagt av og brutt opp 

i biter som blir til km-store 

byggesteiner fjellkjeden.  

 

For å oppsummere: For 4-

500 millioner år siden lå 

det som i dag er Hardangervidda ved Ekvator og var del av et svært kontinent 

som ikke eksisterer lenger. ”Vår” plate ble etterhvert involvert i dannelsen av 

Den kaledonske fjellkjeden og begynte en langsom vandring mot nord.  I denne 

prosessen ble restene av sedimentasjonsbassenget med sine fossiler liggende 

på tørt land på det vi i dag kjenner som Hardangervidda, opptil hundrevis av  

kilometer fra der de opprinnelig hørte hjemme. Dette er en lang prosess som 

kan være tema for et senere nummer av ”Skurdølen”. Er vi så heldige å finne et 

av fossilene som bodde i dette gamle havområdet, som nå ikke finnes mer,  for 

over 400 millioner år siden, finner vi altså et eksempel på en av vår aller første 

innvandrere. 

 

Figur 3. Slik tenker vi oss at forholdene var i Sør-Norge i forkant av 

den voksende fjellkjeden da silur-lagene ble avsatt. 
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Årsmelding for Skurdalen Historielag 2017 
Styre har vore:  

Leiar: Knut Sveinunggard 

Kasserar: Torill Flataaker 

Skrivarar: Gunhild Myhren Egge og Helga L. Sveinunggard 

Styremedlem: Svein H. Gauteplass 

Det er halde fem medlemsmøter og tre styremøter og handsama 25 saker. 

Laget har fått fleire nye medlemer, so no er talet 32. 

2.april: Tur til Vikingskipet 

Ogso i år skipa laget til tur til Brukt og antikvitetsmessa på Hamar. Denne 

gongen var det 32 personar med på turen. Dette er ein tur som er open for alle, både 

Hallingar og Numedøler. 

Lars Jacobsen frå Øygardsgrend muntra opp på bussen med mange artige 

historier. Allsong er ogso ein tradisjon. 

30.juli: Tuva turisthytte og Skurdalen Historielag samarbeide ogso i år om den 

årlege Geologituren. Like oppunder seksti personar var møtt fram. 

Geologane Røy H. Gabrielsen og Håkon Rueslåtten gav oss ei geologisk 

forklaring om korleis Hardangervidda er danna. 

Etter ei triveleg kaffistund på Turisthytta gjekk turen til høgda ved Søre Tuva 

der me vart synt korleis terenget hadde vorte forma.  

6. august: Medlemstur til stølsområdet mellom Lien/Kvisla og Skurdalen. 

Ola Aarset som er stølseigar og elles godt kjend i området, var vår leiar på 

turen. Han gav oss ei levande skildring om dei ymse stølane. 

Me enda opp hjå Torleiv Ødegård på Kolbjørnstølen. Han hadde mykje historie å 

fortelja om stølen sin.  

 

 

Bygdeborg eller sidemorene? Syner til Dølaminne 2015 side 56 til og med side 69.                                                                                                                                                                                      

 Eit område på garden Søre Borgen vart i 2014 bandlagt for vanleg drift av 

Fylkesmannen i Buskerud. Grunngjevinga var at det skulle vera ei « bygdeborg» 

ovanfor ein åker der. 

 Fredinga skal vera basert på ei undersøking gjort av arkeolog Trygve Bernt som 

ogso har ei lang omtale av dette i nemnte Dølaminne. 
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 Skurdalen Historielag v/formann, Knut Sveinunggard tok dette opp med to av 

medlemene i laget som begge er geologar, Håkon Rueslåtten og Roy Gabrielsen. 

  Desse har undersøkt området i sumar og konkludert med at dette er ei 

sidemorene, danna i siste del av istida. Området viser berre små teikn på 

menneskeleg aktivitet. 

  I sumar var ogso to arkeologar, Ellen Anne Pedersen og Håvard Håftun frå 

Buskerud fylkeskommune på synfaring, Desse kom til same oppfatning som 

geologane. Etter dette vart vernestatusen sletta. 

26.august: Tur langs Gamlevegen i Skurdalen. 

I fint vær starta turen på Eivindplass der Knut Sveinunggard greide ut om 

denne staden og at det frå gamalt var eit dele av vegen som kom frå Geilo. Den eine 

vegen gjekk sørover i bygda, den andre til Nordgarane forbi den gamle skulehustomta 

nede ved bilvegen. Det vart fortalt om dei ymse gardane. Nokre stader var det 

eigarane sjølve som fortalde om garden sin. På Herleiksplass stemte alle i og song 

Skurdalsongen. Johannes Herleiksplass som var født og oppvaksen her, har dikta 

denne sangen. 

Frå geologitur ved Tuva 
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På Jakopsplass var det kaffikvil. Her vart me varta opp med skikkeleg kaffi frå 

den gamle velbrukte kjelen. Nokre fekk kjøpt med seg litt ost og andre produkt frå 

Trines gardsbutikk. 

Etter å ha passert tolv gardar, kom me fram til Lia der det vart avslutning av 

turen med servering. 

 

27.oktober Grenda kafé og vurdering av særmerkte tre. Dette var eit 

samarbeid mellom Skurdalen Grendeutval og Skurdalen Historielag. 

I året 2016 oppmoda Historielaget fastbuande og hyttefolk til å ta seg ein tur 

ut i skogen for å finna særmerkte tre. Fleire leverte forslag til historielaget. Det vart 

våren 2017 sendt ut kart og forklaring 

kvar desse trea var å finne. Dette var 

tydelegvis ei fin mogelegheit til å verta 

betre kjend i bygda. 

På Grenda kafeen vart treet som 

Kåre Lieng hadde levert inn forslag om, 

kåra til det mest særeigne treet i bygda.  

Den store furua hadde ei nute 

som gav tydeleg preg av ein gubbe som 

var mett av dage. 

 

18.november: Medlemsmøte 

med ymse saker. 

Til dette møte hadde me fått med 

Lars Jacobsen til å dela ein del av sin 

kunnskap med oss. Blant ana fortalde 

han om Vestlendingane som kom over 

fjellet og busette seg i Numedal. 

Driftehandelen og mange farefulle turar 

over fjellet. 

Skurdalen Historielag takkar Skue 

Sparebank og Sparebank 1 for pengegåva. 

 

Kåre Sveinunggard 2018 

 

 

 

Vinnartreet til Kåre Lieng 
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 Året 2017 i Dagali og Skurdalen barnehage 

Året 2017 hadde hovedtema EVENTYR og VILLE DYR I SKOG OG FJELL.                

Vi har bl.a. hatt om «Dyrene i Hakkebakkeskogen», og vi dro på tur til 

«Eventyrland»                                                                                                                     

Vi har forsket på snø, is og dyrespor. Spennende å se etter spor, for så å finne 

ut hvilke dyr / fugler de hører til. Hva skjedde i bekken når det var overgang 

vinter  vår? Hva er forskjellen? Vi har markert samenes nasjonaldag, og i den 

forbindelse har vi studert reinsdyr. Hvorfor er det bra at hvert enkelt av reinens 

hårstrå er hule / fylt med luft? Vi har vårt eget reinsdyr ute i barnehagen! Han 

heter selvfølgelig Rudolf, og vi kan sitte på han. 

Vi har hatt noen dialektord hver måned for å sette ekstra fokus på det lokale. Vi 

snakker også litt tysk i vår barnehage siden to av barna snakker dette språket. 

Moro å sammenligne ord. Ulikheter er kult! 

Årets dramaforløp gikk til Nepal. Dette er et opplegg vi får fra FORUT. Det 

legges vekt på demokrati, solidaritet, toleranse, livssyn, kulturforskjeller og 

fordeling av verdens ressurser. I Nepal skulle vi se hvordan det hadde blitt etter 

det store jordskjelvet. Hadde de fått det bra på det nye barnehjemmet? På vei 
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til Nepal hadde vi en mellomlanding i Tsjekkia og ble litt kjent med landet der 

en av ungene i barnehagen vår kom fra. 

Når det nærmet seg vår her på fjellet så sådde vi frø, for senere å plante ut i 

kassene våre. Det var både blomster og grønnsaker. Tid for undring igjen: Hva 

skjer etter at frøet har kommet i jorden? Hva er spiring? Hvor lang tid tar det 

før vi kan spise sukkerertene? 

I alle dagens situasjoner synger vi. Det er ikke alltid det er noen grunn til å dra 

ungene vekk fra leken for å ha en egen sangstund når de er i gang med noe 

annet. Bøker, eventyr og sanger er viktig i dagene våre. 

Høsten 2017 var det mye spennende som skjedde i barnehagen og i 

nærområdet vårt. MYE ny inspirasjon til den VIKTIGE leken. Mange store 

kjøretøy vi kunne følge med på: 

Vi fulgte med på asfaltlegging i flere dager, og at de lagde de nye stripene langs 

veikanten etterpå. 

Helge brannmann kom på besøk til oss med den store brannbilen, og han viste 

/ fortalte oss mye om brannbiler. Vi fikk også høre at brannmenn kan gjøre 

andre ting enn å slukke brann, bl.a. hjelpe til hvis noen har kollidert med bilen 

sin og de sitter fast. Ungene fikk prøve å løfte den STORE avbiteren. Alle fikk 

klatre opp i den store bilen og se hvordan det var inne i den. Stor stas!            

Fra kommunen kom de med både lastebil og gravemaskin da de skulle lage ny 

plen. DA fikk vi sitte helt nær. Spennende! (se bilde forrige side) 

 

Våre 3 skolestartere 

er nok de eneste i 

verden som har sitt 

eget ATV-prosjekt! 

De har deltatt i hele 

prosessen fra å vaske 

den før den ble tatt 

med inn i sløydsalen, 

demontering, pussing 

av deler, til de skal 

sette den sammen 

igjen. DA skal de ha 

reparert og malt den.  
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Skolestarterne i Hol har noen felles turer det siste året de går i barnehagen. Det 

er både hyggelig og spennende å møte jevnaldrende. De har bl.a. vært til 

Skarvsenden. De har også vært på bading på Vestlia sammen med barn fra 

Vestlia barnehage. 

Fysiske aktiviteter er en del av ungenes hverdag HELE tiden:                                  

Det er stas å endelig mestre å sykle i terrenget, å klare å komme EN grein 

høyere opp i klatretreet enn forrige 

gang, å kjøre på ski ned bakken 

UTEN å falle mange ganger, eller 

klatre opp på det høye fjellet som 

heter Himalaya.                                                                                                                                   

Vi deler ofte i mindre grupper når 

vi bruker gymsalen. Alle 

aldersgrupper koser seg der.  Opp 

og ned i ribbeveggen, opp og ned 

sklien, full fart i hinderløypen, lek 

med baller og tau, hopping på 

tjukkasen og trampolinen…. og 

MYE mer.                                                                                                                     

Ungene har laget sin egen 

vippehuske i skogen nede ved 

lavvoen. De tok en lang stokk og la 

den over en stor stein. 

Kreativiteten lenge leve! Når snøen 

endelig kom var det mange som ble glade for å kunne begynne å gå på ski igjen.  

Vi er heldige som har mange ting i bygda som vi kan benytte oss av.                    

Vi fikk komme og hilse på lamaene til Adrian, Jostein og Wencke. Kule dyr.                          

I år har vi fulgt med på tømring av tilbygg i «blåhallen»,- helt fra begynnelsen, 

til den ble satt opp igjen i Seterdalen. Kjempefint å kunne følge hele prosessen.                  

Vi har jo fått penger til lavvo fra Eivinds minnefond. Nå har vi fått hugget flere 

raier til lavvoen i Ingrid og Andreas sin skog. Takk!  En velvillig gjeng hjalp til 

med å ta ned utstyret som var brukt til hesjing på Halland. (for der hadde 

Christian fått lov til å ordne for til dyrene sine)                                                                                   

Vi kan bruke biblioteket i andre etasje her på skolen. Der møter de en 

«ordentlig» bibliotekar, de får lånekort, og kan låne bøker som de liker.  

Også i år har vi fått ha våre egne fårer med poteter nede i Håvardsrud. Takk! 
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Å spille spill er populært. Når de blir fortalt at de her driver med MATEMATIKK 

(antall, rom og form), blir de stolte! Disse ungene kan gjerne bli diktere / poeter 

etter hvert. De synes nemlig det er moro med ord som rimer. Ja, ikke slik rim 

som er på bakken altså, men ORD SOM HØRES GANSKE LIKE UT. På «det 

kreative rommet» har ungene mulighet for å velge aktiviteter; maling, klipping, 

liming, bygging med smålego, kontorlek, skriving, tegning osv. De lærer nye 

teknikker når det f.eks dreier seg om maling. De voksne legger til rette for 

KREATIVITET, og barna kan her også være med å styre sin egen hverdag. Det 

heter «barns medvirkning» i Rammeplanen. 

SANSING: 

HVORDAN kjennes vann ut? Hvordan 

HØRES det ut? SE seg selv i den blanke 

knappen på vaskemaskinen. LYTTE til lyden 

av tørketrommelen, FØLE ristingen i 

vaskemaskinen….         LYTTE til bekken, og 

HØRE knasingen av visne blader. Vi undrer 

oss sammen: «HVORDAN blir slike 

flotte isskulpturer til??» FØLER på 

kalde fingre når de tar av seg vottene. 

Det er SÅ mye de skal finne ut av når 

de er barn. DA kan vi voksne undre oss 

sammen med dem. HVORFOR er ikke 

maurene ute om vinteren mon tro? 

Hvilken farge får vi når vi blander blå 

og rød?  

ALLTID fokus på VENNSKAP.  

Helt uoppfordret tar de eldre barna med de yngre på aktiviteter. I leken er det 

ofte små og store sammen. Flotte forbilder! Vi bruker store, fine bilder av 

«Pinnsvin og Kanin» (vennskapskort) som utgangspunkt for samtaler om HVA 

venner er og hvordan venner er mot hverandre. Vi låner mange bøker / 

lydbøker fra biblioteket på Geilo. Da henger det ofte sammen med det ungene 

er opptatt av, eller vi forbinder det med de temaene vi har på planene våre. 
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Det er gøy og lærerikt å kunne bidra med å lage mat. Ungene lager alt fra 

kjøttkaker til konfekt. Frukt og grønnsaker blir skrelt og kuttet av ivrige hender. 

Disse siste månedene har vi hatt fast besøk av Filip på torsdager. Det er et fint 

samarbeidstiltak! Filip spiller gitar og fiolin, samt synger, når han er hos oss. Vi 

får lære om noter og instrumenter. Gitar og sang er stas. Vi lærer av Filip, og 

Filip lærer av oss. Nye og kjente sanger / sangleiker / melodier. 

I desember hadde vi spennende besøk av to fra Geilo spelemannslag. Lisbeth 

Haraldsen spilte torader, og Mikkel Aasberg danset laus. Vi lærte litt om 

toraderen: Hvorfor det heter torader, og hvordan det blir lyd i den.                 

Alle fikk prøve å sparke hatten ned fra pinnen, slik de hadde sett at Mikkel 

Aasberg hadde gjort. Ungene var ivrige da de fikk være med å danse lausdans. 

Her var det de yngste som kastet seg ut i dansen først. Så fulgte de andre etter.  

 

Også i år var det nissemarsj i Skurdalen for hele oppvekstsenteret. Dit er det de 

eldste fra barnehagen som drar. Da traff de nissen på låven hos Bia og Kjell. Av 
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nissen fikk ungene seigmenn. Det ble også servert varm saft og pepperkaker. 

Senere på dagen var grøtservering og gang rundt juletreet i Skurdalshalle. De 

yngste ungene fikk møte nissen i barnehagen. De satte ut grøt til ham, og de 

stod spente ved vinduet og fulgte med da nissen kom for å kose seg med 

julegrøten. 

Hva hadde juleforberedelsene vært uten å bake sandnøtter og lussekatter? 

ALLE mestrer dette på sin måte. Vi lagde også konfekt av hjemmelaget 

marsipan. Før jul hadde vi det vanlige, FLOTTE julebordet for barn og ansatte. 

Da sitter vi lenge sammen ved bordet og koser oss med deilig mat, gode 

drikker, masse frukt og grønnsaker og desserter! 

Håper at det har vært hyggelig å lese litt om hva vi har gjort i barnehagen i 

2017. 

Mange, lekende, glade hilsener fra små og store i Dagali og Skurdalen 

barnehage. 

 

Irene Jonassen 2018 
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Et par unike øyeblikk foreviget  

av Irene Jonassen 
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Livet i Skurdalen 

Etter mangen år på tur runt om i verden kom vi begge till Hallingdal og ble 

førelsket – i dubbel bemerkelse. Vi fant varandre og en bygd med så mye liv, 

eventyr og livskvalitet at vi ikke trengte å lete mer.  Vi er heldig som fikk 

muligheten å slå oss til ro her i Skurdalen med livskvalitet rett ut bakdørra! 

 

 Jeg och Paul, kom til Geilo i 2010 og bestemte oss snart før å bli. Vi er to 

mennesker som er veldig glad i natur, frilufsliv og vardags eventyr, noe som 

Skurdalen byr på 365 dager i året. 

Når vi ikke er ute på fjelltur, reiser eller ligger i hengekøyen bak huset jobbet vi. 

Paul er en frilans filmare og fotograf (Mustasch Media) og jeg, studerer og tar 

faggbrev som ambulansearbeider i høst. Vi koser oss både på jobb og på 

fritiden vår.  



43 
 

For 10 år siden, bodde jeg i Kanada og Alaska under en tid og prøvde 

hundespann for første gangen. Tanken og drømmen om ett eget spann og 

hundeliv begynte og ho tenkte at ”en dag, skall jeg bo på fjellet og ha hunder”. 

Og nå, noen år senare i rett tid i livet bygde vi opp hundegården og hundene 

flyttet inn.  Å vare på tur med hundene, i sitt rette element i samspill med 

naturen og dess fantastiske vær og vind er noe helt magisk. Det er mye jobb å 

ha hund, det er litt av en full stilling ved siden av jobben men det er vert var 

eneste minutt. Tid 

på sleden er det 

beste jeg vet og i 

år var første året 

vi var med og 

konkurrerte, noe 

som blev en veldig 

fin opplevelse 

med fine 

resultater som en 

bonus.  

 

Paul startet opp og etablerte Mustasch Media for 5 år siden. Med en visjon og 

ambisjon om å kunne leve av og med sin passion for film og foto, har han fått 

muligheten å rese verlden over med sine kamerer og ta del av mangen 

spennende projekter. De siste åren har han tagit del av projekter i Nepal, 

Kroatia, Island, England, Kanada og Geilo. 

Var gång han kjører hjem over Kikut-toppen sier han att Skurdalsfjorden er den 

beste utsikten – det er godt å komme hjem. 

 

Vi har bodd i Skurdalen i snart ett år og gleder oss til mange fler. Dette er vår 

utgångspunkt for vardagslyx, drømmer og eventyr.  

Vi er med i Grendeutvalget og håper kunne bidra og bli bedre kjent med alle 

fine folk her.  

 

Emma og Paul Lockhart 
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SKURDALEN GRENDEUTVALG ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE!  

 
De neste arrangementene i grendeutvalget er 
Søndag 29.april  kl 13.00 - kl. 15.00 er 
Grendakafe på aktivitetsrommet på skolen. 
  
Lørdag 23. juni blir det stor St.Hansfeiring hos 
Syver Frydenlund. Vi lover innendørs 
dansegulv og skikkelig bål – så det er bare å 
holde av dagen! 
Vi sender ut mer info om dette 
arrangementet når det nærmer seg. 
 
Alle arrangement kommer også på siden  
«Ko skjer?» på www.buiskurdalen.com  
og på facebooksiden til Grendeutvalget – 
«Skurdølen» følg oss gjerne der! 
 

 

 

 

Skurdalen Grendautvalg 2018 består av:  

  

  

Navn:                             Tittel            Tlf.nr                         E-post adresse 

  

Arnhild Nedrestøl             Leder           93682430                  arnhildln@hotmail.com 

  

Lisbeth Borgen                Sekretær      40217243                  liborgen@online.no 

  

Rune berg                                          97700210                  pomo.x@hotmail.com 

  

Emma 

Lockhart                                            41383118             emma@mindforadventure.com 

  

Paul Lockhart                                     94276732                  paul@mustaschmedia.com 

  

Knut J.G. Nørstedokken  Kasserer        99228054                  knugust@online.no 

  

  

Bankontonr. til Skurdalen Grendautvalg : 2333.32.47313 
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