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GUDSTENESTER
KJØLSDALEN KYRKJE
15.januar klokka 11.00
v/Sigurd Vengen
Nattverd

TAVLA
Bygdeavis for Kjølsdalen krins

Utgjevar:
Kjølsdalen
Ungdomslag

4H FEIRAR MED FAKKELTOG!
FREDAG 13. JANUAR
Fakkeltog startar på skulen klokka 18.00. presis!
Vi går til Samfunnshuset der det vert 4H-møte.
Kanskje er der nokre spennande stopp undervegs…
Presentasjon av prosjektet
«Naturmøteplass og skileik-anlegg»
Høgtideleg overrekking av DnB Nor sin støtte til prosjektet!
Skillingsbollar og kakao
Vi oppmodar foreldre, sysken og andre som synest prosjektet
høyrest spennande ut, til å møte opp og vere med!!
Vi er ferdige i Samfunnshuset til klokka 20.00
ALLE ER HJERTELEG VELKOMNE!

Trekløveret 4H

5.februar klokka 11.00
v/Lars Ljosland
Minikonfirmantane

Soknerådet

BIBLIOTEKET
OPE: Torsdag 1700 – 1900
.
Du kan låne både bøker og
tidsskrift
Vi har gode bøker for både
små og store…

Oddrun T. – bibliotekansvarleg

FOLKEMØTE I KJØLSDALEN SAMFUNNSHUS
ONSDAG 1. FEBRUAR KL. 20.00-21.30.
Tema: Alternativ skule i Kjølsdalen krins (privatskule)
Presentasjon av privatskule/montessoripedagogikk med
påfølgande debatt.
Eige info blir sendt ut før møtet.
Viktig at folk møter - uavhengig av tilknyting til skulen.

FAU ved Kjølsdalen skule

B

Porto

Bygdekinoen

KJØLSDALEN SAMFUNNSHUS - SØNDAG 29. JANUAR
Kl 18:00, Alvin og gjengen
Aldersgrense: Alle

Alvin, Simon, Theodor og Chipettene lever livets glade dager
som bare de kan gjøre, dansende og syngende om bord på et
cruiseskip i Karibien. Men når ulykken er ute og de havner over
bord, skylles de i land og strandes på en tropisk øy...
De oppdager at øya ikke er så øde som de først tror, og blir nødt
til å bruke fantasien for å prøve og komme seg hjem igjen.

Kl 20:00, Varg Veum
De døde har det godt
Aldersgrense:

Varg Veum blir vitne til at en ung asylsøkerjente dør foran øynene på
ham. Var det en ulykke, eller ble hun drept av noen for å sende en
advarsel til andre jenter i miljøet?
Sammen oppdager Varg og Karin at den døde var dypt involvert i en
virksomhet der unge kvinner på asylmottak blir kynisk utnyttet. Tiden
jobber mot Varg, som må bevise hvem som står bak ringen før flere
unge jenters liv går tapt.

GATELYSPROSJEKTET I KJØLSDALEN KRINS
I 2011 ble vi ferdige med gatelysprosjektet vårt og håper alle vil få glede av lysene som står rundt omkring i
krinsen vår i mange år framover. Vil få takke alle som har vært med å støtta oss i arbeidet og gitt oss pengegaver
til dette prosjektet. Som alle vet er Kjølsdalen krins kjende for sin fantastiske dugnadsånd og den kom også frem
i dette prosjektet.
Ved hjelp av pengestøtte frå lag/ organisasjonar, privatpersoner og dugnadsarbeid klarte vi å få til dette. Dette
har vært et høyt kostnadsmessig prosjekt, og ideelt sett skulle vi gjerne hatt enda fleire lyspunkt i bygda vår,
men dette er pr. i dag vanskelig å få til. Håper de fleste er fornøyde med en meir lys og livlig bygd.
TUSEN TAKK TIL DERE ALLE!!
Har også den gleden av å meddele at fra 2012 vil Eid kommune ta over driften for gatelysprosjektet (gatelys
/lyspunkt som ligg langs offentlig vei.)
Vi i Kjølsdalen Krins og Utviklingslag er takknemlige for at Eid kommune har vært
så samarbeidsvillige og hjelpsomme i denne saken. For at vi skulle klare å få gatelys opp langs veien til Gillesdal,
kostet og utførte kommunen arbeidet med sikring av vei med støypekant langs veien (noe som har vært et stort
ønske fra de som bor der i mange år) . På den måten klarte vi å få festet strømkabel på utsiden av støypekanten .
STOR TAKK TIL EID KOMMUNE!!.

Godt nytt år til dere alle!

Med vennlig hilsen Wenche Stadheim
Utgjevar: Kjølsdalen Ungdomslag – 6776 Kjølsdalen

