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Alle ungdommar under 20 år kan delta på UKM. I Bykle
kommune kan ein delta frå 10 år, mens i dei fleste andre
kommunar må ein vere 13 år. Dersom du blir vald ut til å
representere fylke ditt på UKM-festivalen må du vere mellom
13 og 20 år.
Dersom du er med i ei gruppe, må halvparten av gruppa vere
mellom 13 og 20 år.
Ein kan òg vere med som Ung Arrangør. Då er du med på å
planlegge og gjennomføre UKM festival! Her kan ein vere med
som konferansier, jobbe med lyd og lys, jobbe bak scenen,
media m.m. Her er moglegheitene mange, pluss at ein lærar
mykje nyttig og ikkje minst får ein oppleve å dra på ung
arrangør kurs til Kristiansand og bli kjend med andre
ungdommar som har same interesse.

For oss er UKM ein kulturarena for barn og unge som eininga
kultur og fritid i Bykle har fokus på gjennom heil året.
Workshops i ulike kulturelle uttrykk, musikkundervisninga
i kulturskulen og formgivinga i skulane jobbar alle målretta
mot UKM. Aldersgrensa for å vere med er frå 4. trinn. Altså det
året barnet fyller 10 år. Ynskjer ein ikkje å vere med på dans,
kunst el. bidra med andre kulturuttrykk anbefaler vi å delta
som ein av dei unge arrangørane. Dette er ein viktig og spennande jobb.

I år måtte vi tenkje annleis, og var innom både plan a,b,c før vi
landa på d for så å måtte gå til plan e som aldri var blitt tenkt
på. Er det noko vi har blitt gode på i desse koronatidene er det
å gjere det beste ut av endringar. UKM 2021 blei året
for lågterskel og tryggleik på scena. Me såg
UKM 2021 Bykle er godt i gang
at deltakarar opplevde ein større tryggleik i desse nye
UKM er vanlegvis 1 arrangement ein gong i året, men har
under koronatida tatt ny form og er i år blitt 3 - 4 arrangement. rammene enn tidlegare, det var ein tankevekkjar.

Årets kulturprogram vil skje digitalt
Det blir 17. mai tale, ungdommens stemme, musikalske innslag, hurrarop frå barnehagane, utdeling av årets kulturpris
og utviklingsstipend, og sjølvsagt korpsmusikk.
Programmet delast på kommunens heimeside og facebookside 17. mai. Følg med, dette blir bra!
Program for barn og unge på 17. mai
Gjeld for elevar frå 1-7 trinn v/Bykle barne- og ungdomsskule.
Kl. 12-14 Utdeling av is og brus i skulegarden m.m. i regi av FAU.
Gjeld for elevar frå 1-7 trinn v/Fjellgardane skule
Kl. 12-14 Utdeling av is og brus i skulegarden m.m. i regi av foreldre.

I løpet av mai vil deltakarar, føresette, og vener inviterast
til UKM filmpremiere for å sjå og glede seg over våre eigne
lokale utøvarar. Det blir raud løpar, finklede og god
stemning, nok eit arrangement vi ser fram til.

Kurs i regi av Bykle Husflidlag hausten 2021
- Dalebuksekurs v/Laila Rysstad. Kurset er på 150 timar og startar opp
tysdag 17.august. Kurset vil gå på
tysdagar frå kl 17-22.
- Kurs i rundtrøye v/Laila Rysstad.
Kurset er på 70 timar og startar opp måndag 6.september.
Kurset vil gå på måndagar frå kl 17-22.
Det kjem trulegvis fleire kurs i haust, som blir annonsert i august/september.
Bindande påmelding innan 15.juni.
Påmelding til Jørgine Sofie Mosdøl på tlf.: 951 72 235 eller
mail: jorgine@online.no

Bykle- og Valle kunstlag planlegg ei kulturhistorisk utstilling «Setesdal i bildekunst» i
Valle sommaren 2021.
Det vert utstilt ei kunstsamling frå
Valle Sparebank, Bykle kommune og Valle
kommune.
Er du den heldige eigaren av eit original
kunstverk med setesdalsmotiv av: Thomas
Fearnley, Harald Lund , Asor Hansen, August
Schneider, Gustav Wentzel, Olaf Isaachsen, Carl Fredrik
Sundt-Hansen, Juhan Fredrikk Eckersberg, Reidar Fritzvold,
Olav Bjørgum m.fl. og har lyst til å vise det fram på
utstillinga, vil vi gjerne at du tek kontakt med Ella Uleberg,
tel. 95969999 eller Sissel Åkre, tel. 95150399
Invitasjon til årsmøte
Årsmøte i Bykle&Valle Kunstlag holdes på Bykle Hotell,
onsdag 19 mai kl. 18

Arr.: Bykle Husflidslag
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Tilbod i folkemusikk frå 6 år - 19 år.
Setesdalsfolk kjem med spennande
tilbod til hausten i samarbeid med
kulturskulane.

www.bykle.kommune.no
Politiske møter i mai
Planutvalet: 10.05

Ungdomsrådet 11.05 Formannskapet: 11.05 Levekårsutvalet 19.05 Kommunestyret 28.05
Saksdokument vart lagt ut ei veke før på heimesida under «INNSYN»

Jakt i Bykle Statsallmenning og Njardarheim
Bykle Fjellstyre minner om at søknadsfristen for reinsdyrjakt
og småviltjakt i Bykle Statsallmenning er 1.juni.
Det same gjeld reinsdyrjakt i Njardarheim (Bygdejakta).
Søknad kan sendast pr e-post til: bykle@fjellstyrene.no eller
pr post til: Bykle Fjellstyre v/Jan D. Dalen, Nedre Sarv 6, 4754
Bykle.
For meir info om jakt, fiske, leige av båt og hytte, sjekk vår
nett-side www.byklefjellstyre.no
Jan D. Dalen - leiar

www.valle.kyrkja.no /www.bykle.kyrkja.no
Gudstenestar og arrangement vurderast fortløpande.
Følg difor gjerne med på facebook og heimesidane

Boksirkel
Vi møtast måndag 31. mai kl. 19 på
biblioteket på Hovden grendehus.

Hovden grendehus: (tlf: 902 16 856)

I samband med Bykle gamle
kyrkje sitt 400-års jubileum i 2020
har Bykle sokneråd gjeve ut eit
jubileumsskrift.

Hemsen er satt av til Ungdommens Kulturhus, så den kan ikkje
bookast av andre. Dansesal og bandrom kan også nyttast av
alle lokale barn og unge dersom dei er ledige.

Månadens bok er Rebecca av
Daphne du Maurier. Biblioteket kan skaffe
bok til alle som vil vere med.

I samband med jubileet har Bykle sokneråd gjeve ut eit
jubileumsskrift som er distribuert i posten til fastbuande i
Bykle kommune. Skriftet kan og nedlastast frå kyrkja si
heimeside.

Pga. korona er det fint med påmelding til:
Kaja Tho - kaja.tho@bykle.kommune.no
/ 926 49 942 (maks 10 personar).

Lokalmat frå Setesdal
v/Margit Dale

Seniortrim og kaffitreff
Bykle samfunnshus

Kontaktperson Merete Egeland, tlf. 941 75 773/
merete.egeland@bykle.kommune.no

Tømekalender
Restavfall: 05.05, 02.06
Matavfall: 05.05, 19.05, 02.06
Glas/metall, papir og plast: 19.05

Måndag 10. mai kl. 11 i kinosalen på Bykle
samfunnshus. Arrangementet er for pensjonistar busett i
Bykle kommune.
Foto: Erik Ruud/Vigmostad & Bjørke

Etter ein periode utan treff grunna
restriksjonar, tar vi opp att aktiviteten.
Måndagar kl. 10 til 11 vert det fellestrening i trimrommet, så møtast vi til kaffi og sosialt samvær på biblioteket etterpå. Velkomen!
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Er du interessert i å lære fele,
munnharpe, kveding (song) eller
tradisjonsdans.
For påmelding eller spørsmål:
kontakt: helga.jacobsen@bykle.kommune.no

Opningstider grendehuset:
Måndag — Torsdag: 08:00 – 22:00
Fredag: 08:00 – 16:00
NB! Fredag 14. mai held Hovden grendehus og bibliotek stengt
Bykle samfunnshus og Klubbhuset: (tlf: 476 85 262)
Etter evaluering av open klubbhus på onsdagar har me kome
fram til å byte dag til tysdag. Dette har vore et ynskje frå
ungdommen. Frå og med mai blir då klubbhuset og
bandbingen open tysdag kl 14:30 – 16:00. Då har Bykle
Ungdommens Kulturhus tilbod 4 dagar i veka.

Opningstider Klubbhus og bandbinge:
NB! Tysdag: 14:30 – 16:00

Påmelding til Merete Egeland, tel.: 941 75 773 eller e-post
til biblioteket: bibliotek@bykle.kommune.no
Arr: Biblioteket og Frivilligsentralen med støtte frå Den
kulturelle spaserstokken

Gjenvinningsstasjonen på Tykkås har ope:
- Kvar torsdag: 12:30 - 18:30
- Den 1. laurdagen i kvar månad frå kl. 09:00 til 15:00.
(med unntak av 1.mai)
Sarvsvegen 14, 4754 Bykle
Mån - fre: 09:00 - 14:00

Den immaterielle kulturtradisjon frå
Setedal fekk UNESCO status i
2019. Nå skal det gjerast ein innsats
for å få fleire utøvarar i dalen til å ta
del i den viktige kulturarven.
Nye lærarkrefter er på veg , vi ser
fram til dette i Bykle kulturskule frå
hausten 2021.

Opningstider samfunnshuset:
Måndag og Torsdag: 10:00 17:00
Onsdag: 14:00 - 19:00

Kom og høyr Margit fortelje om lokalmat
frå Setesdal. Det vert og smaksprøvar!

Velkommen

Ungdommens kulturhus er ein sosial møtestad for alle barn
og unge frå 5.-10. trinn. Ungdommens kulturhus er ein stad
der lokal ungdom kan drive med sjølvorganisert aktivitet
som gaming, brettspel, dans, yoga, ballspel, musikkproduksjon, band, leksejobbing og teikning. Gymsalane er
opna for sjølvorganisert leik for alle frå 5. trinn og oppover.
Gymsal kan bookast i resepsjon eller bibliotek i opningstida til
kulturhusa.

Jubileumsskrift for Bykle gamle kyrkje

Det var planlagt å feire
400-årsjubileet til Bykle gamle kyrkje i september 2020,
men dette måtte dessverre avlysast grunna
koronapandemien. Jubileumsfeiringa er no utsett til 2022.
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Bykle kulturskule

Byklaren er eit kommunalt informasjonsblad. Vi tek med kunngjering om
arrangement og aktivitetar i regi av lokale lag og organisasjonar. Innslag sendast
med tekst og bilete til: byklaren@bykle.kommune.no før 21.05 for juniutgåva.
Den utleverast 2-3 juni. (frist for augustutgåva vert 12.06)

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

www.bygdekinoen.no
Hovden grendehus:
Tysdag 04.05
Kl. 17:30: Alva og Regnbuedragen
Kl. 19:30 : Voyagers
Bykle samfunnshus:
Laurdag 15.05
Kl. 17:30: Flumlene
Kl. 19:30: Generasjon Utøya
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