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NOVEMBER  2020 

JOLEKONSERTAR 

Tysdag 1. desember kl. 19.00 

Valle kyrkje 

Jolekonsert med Operamania 

Billetter 300 kr. 

Arr. Operamania 

 

Sundag 6. desember kl. 16.00 

Bykle kyrkje 

Ljosmesse og konsert med lokale utøvarar 

Fri entré 

Arr. Kyrkja i Bykle 

 

Sundag 13. desember kl. 17.00 

Bykle kyrkje 

Jolekonsert med Inger Lise Stulien 

Billetter 200 kr. / gratis under 18 år 

 

Arr. Kyrkja i Bykle, Valle og Hylestad  

HØYRSEL 

Dina Risdal Audiograf, kjem på kommunebesøk, 

kjelleren på Valle Bygdeheim  

Onsdag 11. November 

Ring Liv Gunn Viki 90079562 om du treng time :) 

tel:+4790079562


 

KOMMUNEN INFORMERER 

BEREDSKAP COVID-19 

Valle kommune jobbar kontinuerleg med bered-
skap i høve Covid-19. Kriseleiinga har møte ei 
gong i månaden, og vi har oppretta smitte-
sporingsteam saman med Bykle. Vi oppdaterer 
planar osv i høve nasjonale retningsliner når det 
blir endringar. Valle kommune er blant dei få 
kommunane i Agder som ikkje har hatt smittetil-
felle og det er vi glade for.  Så hald fram det  
gode arbeidet med å vaske hendane, halde  
avstand og hald deg heime når du er sjuk. 

ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG  

BUDSJETT 2021 

Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan  
2021-2024 og budsjett 2021 vil bli offentleggjort 
på kommunen si heimeside måndag 2. novem-
ber kl. 15.00. Denne skal handsamast i dei ulike 
utvala med slutthandsaming i kommunestyret 
25.11.2020. 

POLITISKE MØTER I NOVEMBER 

Plan og miljøutvalet  9. november 

Levekårutvalet   10. november 

Administrasjonsutval 11. november 

Formannskapet  11. november 

Kommunestyret  25. november 
 

TRANSPORTTENESTA FOR  

FUNKSJONSHEMMA 

Fylkeskommunen har ei transportteneste for  

personar som har ei permanent funksjonshem-

ming som gjer at dei ikkje kan bruke vanleg rute-

gåande transportmidlar utan store vanskar. 

Personar som er godkjende som brukarar  

tidlegare treng ikkje søkje på nytt. 

Personar som ynskjer å bli godkjende som  

brukarar av  tenesta 1. halvår 2021, må sende  

søknad og legeattest til  Valle kommune,  

Velkomstsenteret, pb. 4, 4746 Valle. Treng du 

hjelp eller tilsendt skjema kan du ringe oss på 

telefon 379 37 500. Søknadsfrist 15. november. 

 

Frist for innsending til Bygdenytt  

for  DESEMBER er 25. NOVEMBER.  
Send til sentralbord@valle.kommune.no 

KYRKJA I NOVEMBER 

GUDSTENESTER 

Valle kyrkje 

Sundag 1. nov. kl. 19.00  

Helgemesse v. diakon Per Emanuelsen 

Sundag 15. nov. kl. 11.00 

Gudsteneste med konfirmantpresentasjon. 

 Spr. Kristine Borgen 

Bykle kyrkje 

Sundag 29. nov. kl. 11.00 

spr. Kristine Borgen 

BARNEKOR 

Barnekoret er flytta frå tysdagar til 

torsdagar i Kyrkjestoga  5.,12.,19. og 26. 

nov. Frå kl. 17.00 – 18.00 

ANDAKT PÅ VALLE BYGDEHEIM 

Torsdag 12. nov. kl. 11.00 

Onsdag 25. nov. kl. 11.00 

Følg med på heimesida www.valle.kyrkja.no  
og Setesdølen når det gjeld helga  

28.-29. november. 

Ønskjer du skyss til kyrkja kan du ringe Astrid 
Nomeland, tlf. 911 84 706. 

Kyrkjekontoret i Valle, 

tlf. 977 84 706, 

e-post: post@valle.kyrkja.no 

Valle og Hylestad sokn  

- DEN NORSKE KYRKJA 

BIBELTIMAR  VED  ODDVAR  SØVIK 

 på Nomeland bedehus ONSDAG  11.11. KL. 18 

 Det vert to bibeltimar med matpause i mellom. 

 Emna er BØN  og  VEKKING 

  Tilskipar: Nomeland bedehus 

http://www.valle.kyrkja.no




 

 

TORSDAG  12. november 
Kl. 1800 - Tillatt for alle.  

Jul på KuToppen 

Bykalven Klara skal feire jul på 
Kutoppen for første gang og har store 
forventninger til hva som møter henne 
der oppe. Skuffelsen blir stor da pap-

paen Mosk ikke bryr seg om jul, og ikke har gjort i 
stand noe som helst. Mosk blir tilkalt på måke-
oppdrag, og da han blir sittende snøfast på hytta 
til den ufordragelige Pauline, tar Klara og beste-
vennen hennes, Gaute, og bestemmer seg for å 
lage en fantastisk jul på Kutoppen for å overraske 
pappaen til han kommer tilbake.!   

 
Kl. 2000 – 9 år. Gledelig jul  

Årets store julekomedie med Anne Ma-
rit Jacobsen og Otto Jespersen i spis-
sen for et norsk stjernelag av kjente og 
kjære skuespillere. Annemor og Frank 
gleder seg over at barn og barnebarn 

skal feire jul hjemme på gården for første gang på 
ti år, men det går ikke helt etter planen. Datteren 
Tessa har byttet ut samboeren Emma med en 
svensk fitness-trener, mens sønnen Samuel er på 
randen av en skilsmisse på grunn av en gluten-
allergisk hund. Barnebarnet Petter prøver å fri til 
skolens vakreste jente på hebraisk og naboen 
Nils er døden nær. Det må manøvreres mellom 
små og store katastrofer for å holde familien sam-
let, men akkurat idet juleroen senker seg kommer 
en gammel hemmelighet til overflaten. Blir dette 
familiens siste jul sammen?  

TORSDAG  26. november 
Kl. 1800 - Tillatt for alle.  
Dragevokterens jul  

Det er snart jul i den lille byen Kjedly. 
Alle pynter til fest, synger julesanger og 
baker kaker. Bortsett fra 11 år gamle 
Sara som beveger seg rundt som en 
usynlig ninja. "Aldri bli sett, aldri bli tatt 

og aldri bli kjent med noen", sier hun til seg selv 
mens hun gjemmer seg for politiet og bryter seg 
inn i ferietomme hus for å finne mat og varme. 
Men når en flammesprutende drage krasjlander i 
huset hun skal feire jul i, snus alt på hodet. Hun 
blir tvunget til å be om hjelp av nabogutten Morti-
mer som drømmer om å bli Youtube-stjerne. 
Sammen bestemmer de seg for å hjelpe dragen 
hjem dit den kommer fra før noen får fatt i den. 
Men å holde seg skjult for politiet med en ildspru-
tende dragevenn, er ikke lett.  
 

OBS! 

Det er nå kun muleg å kjøpe kinobilletter på  

bygdekinoens nettsider! 

www.bygdekinoen.no 

klikk på spelestad Valle, Valle kultursenter. 

Kva skjer? 
www.valle.kommune.no/http://

www.valle.kommune.no/alle.294594.nn.html  

09.11 

Kl. 0900 

Plan og miljøutvalet 

Videokonferanserommet 

10.11 

Kl. 0900 

Levekårsutvalet 
Formannskapssalen 

11.11 

 

Høyrsel 

Kjelleren, Valle Bygdeheim 

11.11 

Kl. 0900 

Administrasjonsutvalet 
Formannskapssalen 

11.11 

Kl. 1000 

Formannskapet 
Formannskapssalen 

11.11 

Kl. 1800 

Bibeltimar med Oddvar Søvik 
Nomeland Bedehus 

12.11  

12.11 

Kl 1900 

Møte Normisjon 
Kyrkjestoga, Sæbyggjen 

25.11 

Kl. 1800 

Kommunestyret 

Kommunestyresalen 

26.11  

01.12 

Kl 1900 

Jolekonsert med Operamania 
Valle Kyrkje 

06.12 

Kl 1600 

Ljosmesse og konsert  

Bykle Kyrkje 

13.12 

Kl 17 

Jolekonsert med Inger Lise Stulien 

Bykle Kyrkje 

http://www.valle.kommune.no/alle.294594.nn.html
http://www.valle.kommune.no/alle.294594.nn.html

