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 Det kjem ikkje Byklaren i
juli. Frist for augustutgåva er 12.07 på grunn av ferieavvikling.

Boksirkel
Vi møtast måndag 21. juni kl.9
på biblioteket på Hovden grendehus.
Månadens bok er Rebecca av Daphne
du Maurier. Biblioteket kan skaffe
bok til alle som vil vere med.
På grunn av korona er det fint med
påmelding til Kaja Tho:
E: kaja.tho@bykle.kommune.no
T: 926 49 942

Opningstider sommar kulturhus og bibliotek:
Hovden grendehus og bibliotek:
Veke 26 (28. juni-2. juli)

Kl. 9-16

Veke 27-31 (5. juli-6. august)

Stengt

Veke 32-33 (9.-20. august)

Kl. 9-16

Frå 23. august

Ordinære opningstider
(mån-tor 8-22, fre 8-16)

Snart er det klart for den digitale lesekampanjen
Sommarles.no. Frå 1. juni kan alle 1. - 7.klassingar i Bykle kommune vere med på Noregs kulaste lesekampanje, saman med
barn frå heile Noreg. Sommarles.no har vore ein stor suksess
gjennom fleire år. I fjor deltok over 120 000 barn. Målet med
kampanjen er å motivere barna til å lese så mykje dei berre
orkar i løpet av ein lang sommarferie, og dermed auke lesekompetansen
Sommarles.no gjer det gøy å lese!
- Sommarles er ein digital lesekampanje på nettsida
Sommarles.no. Barna lagar seg ein profil, registrerer alt dei les
i kampanjeperioden og får XP (poeng) for kvar side dei les.
- Sommarles.no varer frå 1. juni til 31. august.
- Barna får tilgang til ei spesialskriven forteljing av forfattar
Mari Moen Holsve.

Bykle samfunnshus og bibliotek:
Veke 27-31

Stengt—NB! Meiropent

(5. juli-6. august)

bibliotek held også stengt.

Frå 9. august

Ordinære opningstider

- I tillegg til XP, kan barna også gjere seg fortente til digitale
trofé og kule premiar som kan hentast på biblioteket!

(mån 10-17, ons 14-19, tor 10-17)
Kontakt: grendehuset@bykle.kommune.no / 902 16 856

Kontaktperson: Kaja Kristine Tho, T: 926 49 942
E: kaja.tho@bykle.kommune.no

Biblioteket er på Snapchat

Biblioteket ønskjer å nå ut til ungdom, og har derfor oppretta
ein Snapchat-konto. Kontoen vil tipse om ungdomsbøker og
Følg oss på Bykle kommune si facebookside og nettsider .
anna relevant bibliotekstoff for ungdom. Har du ein ungdom i
Biblioteket kan kontaktast på biblioteket@bykle.kommune.no
hus så tips gjerne. Brukernamn: byklebiblio
eller på Facebook: Bykle folkebibliotek
Kontakt samfunnshuset@bykle.kommune.no / 476 85 262

Tømekalender
Restavfall: 02.06, 30.06
Matavfall: 02.06, 16.06. 30.06
Glas/metall, papir og plast: 16.06
Gjenvinningsstasjonen på Tykkås har ope:
- Kvar torsdag: 12:30 - 18:30
- Den 1. laurdagen i kvar månad
frå kl. 09:00 til 15:00.

www.valle.kyrkja.no
www.bykle.kyrkja.no
Gudstenestar og arrangement
vurderast fortløpande.
Følg difor gjerne med på
facebook og heimesidane
Sarvsvegen 4754 Bykle
Mån - fre: 09:00 - 14:00
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www.bygdekinoen.no
Hovden grendehus:

Bykle samfunnshus:

Tysdag 15.06
Kl. 17:30: Tom & Jerry
Kl. 19:30 : Bortebane

Laurdag 12.06
Kl. 17:30: Tom & Jerry
Kl. 19:30: Bortebane

T: 37 93 85 00
E: postmottak@bykle.kommune.no
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Bli frivillig
Bykle & Valle kunstlag arrangerer en historisk utstilling:
«Setesdal i billetkunsten. Frå nasjonalromantikk til vår tid».
Vi trenger glade og engasjerte folk som kan stille opp som
frivillig vaktpersonell fra 3 juli til 26 august i Valle sentrum.
Ella Uleberg T: 95969999 E: ella@uleberg.no

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.
Bindande påmelding innan 15.juni.
Påmelding til Jørgine Sofie Mosdøl på tlf.: 951 72 235 eller
mail: jorgine@online.no

Sommarkonsert ved elevar frå Bykle kulturskule
Onsdag 10. juni på Hegni kl. 1700-1800
Ein del av kulturskulens elevar skal opptre på utescena ved
Hegni. Opent for publikum, venner og familie.
Etterpå vert det grillfest i regi av JR.Klubb frå
kl. 18-20. Det blir grilling, bading, ballspel og trivsel for alle .
Me satsar på godvêr og gler oss til å vere saman.
Arrangør: Bykle kulturskule og JR. Klubb.
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