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Flere saker

Premiere lørdag under Fagernes
Byfest: Se musikkvideoen til «Undi
Kviteberg» med Zitherman

God grunn til å smile: Cecilie Solar og
Kjell Ivar Fossnes Ckk utdelt
Kulturprisen

Valdres Treningsklubb «viste
muskler» da de Gyttet fra
Skogstadgården til Coop-bygget

Mann av huse da Kjell Ivar tok byturen
lørdag. Smia til Johansen var spesielt
interessant

Jan Eggum åpnet Fagernes Byfest med
moll og melankoli – trass i at boka hans
heter «Så langt har alt gått bra»

Kommentarer til denne saken

FAGERNES

Kampenes
Begravelsesbyrå med ei
«gave til folket» – har
oppretta hvileplassen
til ro og ettertanke

UTSIKT: Benken er plassert bak lokalene til
Kampenes Begravelsesbyrå med !ott utsikt
ned mot elva og Strandefjorden. Foto: Privat

Kampenes Begravelsesbyrå runda 30
år i fjor. I den sammenheng har de
gitt ei gave til folket – en hvileplass –
opparbeida på baksida av byråets
lokaler ned mot elva, med flott utsikt
over elveosen og Veslefjorden.

Av Stein Åge Johansen
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 For abonnenter

FAGERNES: I forbindelse med
begravelsesbyråets 30-årsjubileum i fjor,
planla de å gi ei gave som alle kan ha
nytte av, som takk for tilliten gjennom alle
årene.

I sommer har de etablert en hvileplass på
baksida av lokalene i Tyinvegen, med !ott
utsikt ned elveosen og Strandefjorden.
Plassen har de kalt hvileplassen.

BENK I SOLA: Hvileplassen er nå ferdigstilt,
med benk fra Rein Tre og en "n stein med
en hilsen til folk som tar plassen i bruk.
Akkurat som vi ønsket det, opplyser Jacob
Håvelsurd Svarre. Foto: Privat

KaNekopp i morgensola

– I fjor høst "kk vi Kroon Maskin til å grave
ut en plass i skråningen bak lokalene våre,
slik at det kunne plasseres en benk der. I
sommer "kk vi på plass en benk fra Rein
Tre i Aurdal. Samtidig bestilte vi en stein
fra vår lokale samarbeidspartner og
gravsteinsleverandør, opplyser daglig
leder for byrået, Jacob Håvelsrud Svarre.

Benken har stått på plassen i sommer og
mange har satt pris på enten å ta en
ka#ekopp i morgensola, eller bare ta en
kvil under trimturen og nyte utsikten.

– En benk for alle

Nå er også steinen, med en liten hilsen til
de som benytter seg av tilbudet, kommet
på plass, og Håvelsrud Svarre er glad for
at folk har tatt tilbudet i bruk.

– Dette er en benk for alle. Her kan folk
tre#e hverandre til en lett samtale, eller
bare sitte og slappe av og skue utover
fjorden, avslutter Håvelsrud Svarre.

Les mer om:  

Lik Avisa Valdres på Facebook
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