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Seniortrim/kaffitreff i Bykle 

Mandagar kl.10 er det seniortrim på Bykle 

samfunnshus trimrom, med påfølgjande 

kaffitreff på biblioteket kl.11.  

Velkomen til trim og/eller kaffitreff!  

Arr. Frivilligsentralen 

 

 

 

Kurs i regi av Bykle Husflidlag hausten 2020  

Malekurs v/Birthe Thomsen. Kurset er på 9 timar og startar 

opp onsdag 7.oktober. 

Kurset vil gå over 3 onsdagar frå kl 17:30-20:30. Bindande 

påmelding innan 20.sept 

Bunadskjortekurs (herreskjorte) v/Malmfrid Nyborg Hom-

me. Kurset er på 20 timar og startar opp måndag 19.oktober. 

Kurset vil gå over 5 måndagar frå kl 17-21. Bindande  

påmelding innan 5.oktober 

Påmelding til Jørgine Sofie Mosdøl på tlf.: 951 72 235 eller 

mail: jorgine@online.no 

Arr.: Bykle Husflidslag 

Tarjei Rysstad 

Stad Tid Detaljar 

Bykle kyrkje 6.sept  
kl 11.00 

Bornas dag med Ivar 
Skippervold 
Song og tryllegudsteneste 

Bykle kyrkje 20.sept  
kl 19.00 

Gudsteneste 

Bykle kyrkje 25.okt 
kl 12:00 

Borneteateret 
«Kyrkerottene» 

Gudstenester i Bykle 

www.valle.kyrkja.no /www.bykle.kyrkja.no 

Det er mykje som skjer i Valle og Bykle kyrkjene 

Sjå kalenderen på nettsidane for meir informasjon 

Møte på Klippen 

Sundag 6.sept og 20.sept kl 16.00 

Hans Erik Haldorsen talar.  

Velkommen til møte v/Arnfinn Røyland  

i kyrkjekjellaren 15.-19.september kl.19.00 og søndag 

20.september kl.11.00. 

Arr. NLM Hovden Pistolklubb 

 

Etter ein sumar med mykje skjoting på banen i Badstogviki er 

me klare for haustsesongen inne. 

Det er skjoting torsdagar kl. 1900. 

 TERMINLISTE: 

 Dato    Stad                 Skjoteleiar 

 10/9    Hovden            Sondre Sivertsen 

 24/9    Bykle                Bjørgulf Nesland 

 8/10    Hovden            Odd Breivegen 

 22/10  Bykle                Kliff Erik Hoslemo 

 5/11    Hovden            Olav Skinnarland 

 19/11  Bykle                Pål Georg Ryningen 

 3/12   Hovden             John Are Hegsdtad 

 17/12 Bykle                 Dag Yngvar Moseid 

   

Leiar Ånund Nomeland 

Meiropent Bibliotek 

Meiropent bibliotek er i gang igjen på biblioteket i Bykle. 

Dei som har avtale kan bruke biblioteket utanom opningstid 

alle dagar mellom kl. 7 og 23. Dei som ikkje har avtale kan 

gjerne kome innom for å inngå ein avtale  

(aldersgrense 16 år)  

 

Boksirkel 

Vi møtast måndag 21.september kl. 19 på biblioteket på 

Hovden grendehus. Denne gongen les vi to bøker! En  

passende ung mann av Vikram Seth og Persepolis av  

Marjana Satrapi. Biblioteket kan skaffe bøkene til alle som 

vil vere med.  

Velkomen nye og gamle medlem  

Kino 

Det blir kino ein laurdag i månaden i Bykle (29. aug, 26. sept., 

24. okt. osv.) og annankvar tysdag på Hovden (partalsveker 

med oppstart 18. aug.). 

Alt billettsal går no gjennom Bygdekinoen, fortrinnsvis på 

nett: www.bygdekinoen.no Om du kjøper billett i døra, tek 

dei ikkje kontantar, men det går an å betale med kort. Kapasi-

teten er sterkt redusert pga. covid -19, så det er lurt å kjøre 

billett på førehand. Om du kjøper frå telefonen din via 

www.bygdekinoen.no, har du billetten din på telefonen. Om 

du kjøper på PC, må du skrive ut billetten på papir og ta med. 

Frivilligarbeid: Et annerledes foredrag - Samtalen 

Folkeakademiet Bykle, Bykle  

Frivilligsentral og kultur &  

fritid inviterar til foredrag/samtale 

om rekruttering og langsiktig  

arbeid innanfor frivillig sektor. 

Korleis rekruttere og beholde  

frivillige? 

Bykle samfunnshus onsdag 16. sept. Kl. 18.- 21. 

Påmelding til samfunnshuset@bykle.kommune.no eller på  

tlf. 37 93 86 94.  

Oppgi navn, evt. organisasjon og mobilnummer. Det er  

redusert kapasitet grunna smittevernsreglar. 

  

"Sylvia Jacobsen er forfatter og  

frivillighetsnerd. Hun har gjort alle 

de feilene det går an å gjøre når 

man er frivillig leder for frivillige. 

Hun har også gjort mange feil som 

ansatt og tilrettelegger av frivillige.  

I dette foredraget trekker hun frem 

noe av det hun gjorde galt, og at dette også resulterte i en 

egen bok om hvordan rekruttere frivillige. Den kom ut i 

2018."  

  

Sylvia seier: "I dagens samfunn der mye av den senere  

forskningen snakker om en ny type frivillighet, er det viktig at 

store og små foreninger er klar over hvordan man møter 

dette i fremtiden. Hvordan rekruttere disse og hvordan man 

eventuelt skal få den, oppdragsfrivillige til å bli er noe av det 

man bør søke kunnskap om i 2020.»"  

Velkommen! 

Tilbod i kulturskulen  

skuleåret 2020-2021 

 

 

http://www.bykle.kyrkja.no/Bykle
http://www.bykle.kyrkja.no
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Tømekalender 
Restavfall:  23.09 
Matavfall:  09.09, 23.09 
Glas/metall, papir og plast: 09.09  
 

 
 
 
 
 

Byklaren 

Byklaren er eit kommunalt informasjonsblad. Vi tek med 
kunngjering om arrangement og aktivitetar i regi av lokale 
lag og organisasjonar. Kommersielle hendingar i 
kommunen kan få ei redaksjonell omtale.  
 
Dei neste utgåven av Byklaren kjem ut som fylgjer: 

Oktober (Frist 15/09), November (frist 15/10) 

Send tekst og bilete til:  byklaren@bykle.kommune.no 

Informasjon frå Bykle kommune 
www.bykle.kommune.no 

Gjenvinningsstasjonen på Tykkås har ope: 
 -  Kvar torsdag: 12:30  -  18:30  
 -  Den 1. laurdagen i kvar månad frå kl. 09:00 til 15:00.   

Treningstilbod  

I skrivande stund er det opne treningsrom og gymsalar, 

men – med ein god del restriksjonar som må fylgjast. Ta 

kontakt med resepsjonane på husa for info og tilgong.  

Det er viktig at alle følger retningslinjene som blir gitt når 

ein inngår avtale for å forebygge smitte. Ein må også vere 

nøye med å registrere seg, mtp. smittesporing.  

Ta gjerne kontakt med oss i opningstida! 

 

Korleis er formen?  

Vil du vere med på «gubbetrim»? Vi inviterar til drøftings-

møte for kva slags tilbod som kan vere aktuelt for vaksne 

menn på Hovden grendehus. Her har vi no tilrettelagt for 

lavterskel-trening. Om du vil bruke lokala til enkle øvingar 

(styrke og/eller kondisjon) er det fullt mogleg! Enten på 

eigen hand eller med litt instruksjon.  

 

Lavterskeltrening for ungdom  

Dersom det er interesse for det, vil vi tilby rettleiing for 

ungdom som vil komme i gong med enkel styrke- og/eller 

kondisjontrening. Som mange sikkert har fått med seg, har 

Hovden Treningssenter opna i Badeland, 

(www.badeland.com/hovdentreningssenter), så då er det 

gode moglegheitar i kommunen  for innandørs trening/

mosjon, uansett nivå! 

 

Vil du starte opp aktivitet? 

Vi vil gjerne komme i kontakt med personar som ynskjer å 

tilby gruppetrening som yoga, pilates eller liknande.  

 

Ta kontakt for meir info! 

 Sarvsvegen 4754 Bykle 
   Mån - fre: 09:00 - 14:00 

 

T: 37 93 85 00 
E: postmottak@bykle.kommune.no 

Setesdal barnevern søkjer etter besøksheim og  

støttekontaktar for barn og unge.  

Er du interessert i eit slikt oppdrag?  Kontakt konstituert 

barnevernsleiar Hedda Schaanning på tlf. 47642462 

Info frå kulturhusa 

Kulturhusa har i skrivande 

stund opent med ordinære  

opningstider. Så håpar vi 

smittesituasjonen ikkje  

medfører endringar i dette. 

Ein del smitteverntiltak er  

innført, så les oppslag/info nøye og bidra til å fortsette  

dugnaden! 

Rapport fra søk etter krigsminner i Bykleheiene 

Helgen 14 – 16. august ble det gjennomsøkt et større område på jakt etter krigsminner fra flyslippene til 

hjemmefronten som kom i april og november 1942. Disse flyslippene er tidligere belyst både i Byklaren, 

Setesdølen og Fedrelandsvennen, samt i boka Bykle under krigen. Formålet med søket var å finne og 

berge gjenstander fra flyslippene, og bevare disse for ettertiden. I årene før søket var det gjennomført 

en omfattende registrering og innhenting av informasjon knyttet til slipp både fra arkiver, rapporter og 

samtaler med befolkningen generelt. Resultatet av disse undersøkelsene konkluderte med at det var 

stor sannsynlighet for at det så gjenstander igjen i fjellene. Det ble og gjennomført et søk sammen med 

en skoleklasse fra Bykle Ungdomsskule ved Korpenuten i 2017. 

I 2015-16 ble det hentet ned fem containere fra Korpenuten der fire av disse er tatt vare på av Bykle 

Kommune, og den mest solide ble montert som minnesmerke S/V av Korpenuten, på Flatane, hvor det 

står i god stand i dag og ble malt opp på søndagen. Det går merket sti fra Nylund til dette. Disse  

gjenstandene er i dag en del av samlingen til Bykle Kommune som er innsamlede gjenstander fra disse 

slippene eller «lånt» fra andre flyslipp for illustrasjon. Samlingen består i dag av: 

4 containere, der en er minnesmerke og tre andre på et lager. To stenguns MK2 og MK3 i plombert 

stand. Fra Jeiskelid og Bjåen. En fallskjerm i fallskjermpose (fra annet slipp men lik de som kom ned). Ei 

innercelle til container i meget god stand (fra Korpenuten). En kjeksboks og en tobakksboks fra annet 

slipp. En sekk fra annet slipp. Ei ammunisjonskasse fra Jeiskelid. Detonatorer og diverse utstyr til  

hjemmefronten. En sweetheartradio fra annet slipp. Et ammunisjonsbelte tilhørende Lee Einfieldrifle. 

Formålet med innsamlingen av gjenstandene og søket er en mulig vandreutstilling eller permanent  

utstilling i Bykle som viser krigshistorien for nåværende og kommende generasjoner. Vi håper at dette 

blir realisert i fremtiden. 

Søket ble gjort over tre dager av fire dykkere fra Søgne Dykkerklubb og fem letemannskap fra Kristian-

sand og Bykle, samt folk som møtte opp i annonsert leting.  

Det ble søkt i vann og på land i følgende områder: 

 Auversvatn, søk i vann. Funn var tre celler til containere i dårlig forfatning, men som viser at Jøs-
sinbu var sentral.  

 Maurlitjønnene ble gjennomsøkt etter rapporter som fortalte at det ble dumpet utstyr her. Ingen 
funn.  

 Tjønnene på Flatane S/V av Korpenuten. I vann og på land. Ingen funn, kun flere rester etter  
containere som ble fraktet ned tidligere. 

 Korpenuttjønna og fjellområdene rundt. Ingen funn. 

 Nordre Gjuvvatn og fjellområdene rundt, samt Tverrhei. Funn av hermetikk fra flyslipp.  

 Nedre og Øvre Viervadet i vann og til lands. Ingen funn.  

 Midtre Brandsvatnet og tjønnene rundt. Ingen funn. 
 

Det var et stort område som ble gjennomsøkt, og selv om det var få funn var det viktig å kunne fastslå at 

det ikke var gjenstander i dette området som kunne bli berget. Alle funn blir levert Bykle Kommune, og 

nærmere dokumentasjon fra søket blir arkivert. 

Videre vil fremtidige søk dreie seg om andre vann og fjellområder, og nye opplysninger viser at det 

sannsynlig ligger noe ikke langt unna. For å kunne ha mest mulig treffsikkerhet ønsker vi kontakt med 

folk som vet noe eller har hørt noe om ting i terrenget eller i vann. Disse kan ta kontakt med Ole Asbjørn Bergstøl på 

41353797 eller oabergstol@hotmail.com.  

Bassenget i Bykle  

skal utbetrast og er ikkje 

klart for opning foreløpig. 

Vi kjem med info når vi veit 

meir ift. å sette i gong att 

tilbodet med ein kveld 

opent i veka. 

Opningstider  

Hovden grendehus:  
man.-tors. 8.- 22. og fre. 8.- 16. 

grendehuset@bykle.kommune.no    
Tel. 3793 8693 

Bykle samfunnshus:  
man. og tors. 10.-17. og ons. 14.-19. 

samfunnshuset@bykle.kommune.no   
Tel. 3793 8694 

mailto:byklaren@bykle.kommune.no
http://www.bykle.kommune.no/
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