
VELKOMMEN TIL 
KLINIKKEN 

PÅ NYTORGET 3!

www.bjerkreimlegekontor.no

Vask hendene
og ta vare
på kvarandre!

INFORMASJON

BJERKREIMS   
NYTT

ADVOKAT MONICA SOLBERG-LEINEBØ

Alminnelig praksis. 
Åpent etter timeavtale på «Malerloftet», 4389 Vikeså

Tlf 924 69 775/ 4000 3150
solberg@advokat1.com, www.advokat1.com

Heste- og stordyrpraksis Tore Malmei 900 59 222 

Kontortid: 08.00 - 09.30  

Siden det normalt er 
markenshelg ønsker vi å servere 

BLODKOMLA 
SISTE SØNDAG I SEPTEMBER

Slik at det kan bli litt trivelig i disse tider.

VELKOMMEN INNOM!
INFO TIL BJERKREIMBUEN

SEPTEMBER 2020

BJERKREIMS   
NYTT

COOP EXTRA VIKESÅ
MAN-FRE 07.00-22.00   LØR 08.00-21.00

COOP BYGGMIX/LANDBRUK
MAN-FRE 08.00-18.00   LØR 09.00-16.00

COOP MARKED BJERKREIM 
MAN-FRE 08.30-20.00   LØR 08.30-18.00

Telefon 51 49 13 04

Dyrlege Marit Brevik, Vikeså
Spesialistkompetanse på tannsykdommer 

hund og katt 

Timebestilling 95141920

Vikeså veterinærkontor 
Vakt telefon alle dyr • Tlf. 51 45 21 65

Kiropraktisk behandling av dyr 
Kastrering og sterilisering

Kirurgi  
Digital røntgen 

ID-merking   
Vaksinering

Tannbehandling

ÅPENT TIL KL 22.00 HVER DAG



ORDFØRAREN SITT HJØRNE KOMMUNAL INFO www.bjerkreim.kommune.no

Sommarferien er over og kvardagen er tilbake. 
Eg håpar alle har fått lada batteria i sommarvarmen. 
Det blei ein varm juni, ein våt juli og til slutt ein 
fantastisk august. Sesongen for bøndene ser ut til å bli 
god. Lykke til med arbeidet som ventar med hausting 
av haustens goder. 

Samfunnet er framleis prega av Covid19. Det kan sjå ut som vi skal halde 
fram med restriksjonar i tida framover. Liv og helse er prioritet nr. ein, men 
det gler meg å sjå at regjeringa seier at barn og unge også skal prioriterast 
høgt denne gongen. Eg håpar vi slepp nedstenging av barnehagane og skulane 
framover. Breddeidretten har så smått kome i gang. Det gler mitt hjarte å sjå 
ungane spela ballspel igjen. 
For at vi skal kunna fortsetta med slike aktivitetar så er hygiene, vasking av 
hender og avstand mellom kvarandre framleis like viktig. Eg oppfordrar alle til 
å halde fokus på myndigheitene sine retningsliner, og bidra i dugnaden i tida 
som kjem. Bjerkreim har framleis ikkje nokon registrerte tilfeller av Covid19 – 
slik vil vi veldig gjerne at det skal fortsetta.

Den nye gapahuken på Storafjellet er nå offisielt opna. Det var en kjekk 
laurdag med strålende sol, smil, song og talar. Eg er stolt av gapahuken som 
har blitt reist på dugnad. Takk til alle som har bidratt. Eg må få berømma dei 
eldste og dei yngste Bjerkreimsbuane som tok turen til toppen, eg er imponert! 
Det er vel gamalt nytt nå, men i sommar den 9. juni lanserte kommunen 
sine planar saman med Dalane Energi og Hetlandskogen AS om North Sea 
Energy Park. Minister, fylkesmann, og fylkesordførar var på plass i storstova 
i Bjerkreimshallen. Eg håpar prosjektet vil gje Bjerkreimsbuen mulegheiter 
i framtida. Arbeidsplassar for ungdommen vil vera ein av dei viktigaste 
oppgåvene mine som ordfører i denne perioden. Skal vi bevara tenester, treng 
vi folk. Skal vi få folk til å busetja seg, då treng vi arbeidsplassar. Eg har trua 
på prosjektet og gleder meg til å følgja dette vidare. 

Eg hadde den ferske redaktøren i Dalane Tidende Alise Lea Tiller med meg 
til Bjerkreim nyleg. Eg hadde lova henne ein introduksjon av bygda når ho var 
i gang. Kva viser vi ei som aldri har vore i bygda før på 3-4 timar? Eg sa til 
henne at me burde sett av ei veke.
Ferda gjekk med Ørsdølen ut på Ørsdalsvatnet. Frå Kleppali til Landsdal og 
vidare til Dyrskog. Lunsj på Lauperak før ferda gjekk heim. Takk til Ørsdølen 
v/Tor Anton og hans crew.  Eg håpar og trur Alise kjem att til Bjerkreim, og 
at ho kvessar pennen med lovord om natur og turisme i Bjerkreim.
I samband med det vil eg retta en takk til Helge Husveg. Det arbeidet han har 
gjort for å merka nye turløyper rundt Ørsdalsvatnet er imponerande. For dei 
av dykk som ikkje har fått gått i sommar, prøv ein av turane nå i haust! Takk 
Helge, og takk til alle grunneigarar som legg til rette og aksepterer turistane. 
Husk nå på å plukka søppelet ditt med deg, og ta vare på naturen!

Vennlig helsing, Kjetil

KOMMUNEHUSET:  
Tlf  51 20 11 00
Opningstider:
Månd.-fredag kl 08.00-15.00
www.bjerkreim.kommune.no

BIBLIOTEKET: 
Biblioteket:
Tlf. 51 49 96 20 biblioteket@
bjerkreim.kommune.no
Opningstider:
Måndag – onsdag 15.00 – 19.00
Torsdag – fredag 12.00 – 15.30
Lørdag Stengt

DIM-RENOVASJON: 
Returpunt glass/hermetikk finn du 
ved kommunehuset. Mottak av avfall 
frå hushaldningar og landbruk på 
Vikesdalsmoen gjenvinningsstasjon 
kvar onsdag kl 11-18. Dersom onsdag 
er heilagdag  eller dag før heilagdag 
er det stengd. Produksjonsavfall må 
leverast på Svåheia.

FORSIDEFOTO: 
Åpning av gapahuken på Storafjellet. 
foto Annette Olden Nedrebø

NESTE NUMMER:   
kjem ut seinast 30. septembert. 
Stoff  til Bjerkreimsnytt må vere 
inne før måndag 21.09.20 kl. 24.00. 
Skriv kort! Legg gjerne med bilete, 
helst i eiga fil. Innsendt stoff  kan 
bli redigert. Send til: postmottak@
bjerkreim.kommune.no Kan 
lastast ned frå www.bjerkreim.
kommune.no

UTGJEVAR: 
Bjerkreim kommune 

KONTAKTPERSON:   
Ingunn Ognedal

TRYKKING: 
Jærprint

ANSVARLEG: 
Kulturkontoret 

GRAFISK FORMGIVING:  
Elisabeth Vikeså

VIKESÅ TAXI  
51 45 19 00

Hei, gode 
sambygdingar!

POLITISKE MØTE SEPTEMBER – PÅ KOMMUNEHUSET
Innkallingar/protokollar finn du på kommunen sine heimesider: 
www.bjerkreim.kommune.no  

Kommunestyre: Tysdag 01.09 kl. 19.00
Kontrollutval: Måndag 07.09 kl. 14.00
Gruppemøter: Måndag 07.09 kl. 19.00 og 28.09 kl. 19.00
Formannskap Tysdag 08.09 kl. 13.00 og tysdag 29.09 kl 16.00
LMT-utval: Onsdag 23.09 kl. 19.00 (utsatt frå aug.)

SVØMMEKURS
Det blir arrangert svømmekurs 
fra 16. oktober til 11. desember 
på fredager, 8 kurskvelder. 
Merk at på grunn av utvidet 
renhold og smittevernregler er 
i år svømmekursene fordelt på 
to ettermiddager; torsdager og 
fredager. 

Torsdag 16.30 – 17.15 
Videregående 1 (må kunne flyte)
Torsdag 17.45 – 18.30 
Videregående 2 (må kunne svømme 
på dyp del av bassenget)
Fredag 16.15 – 17.00 
Grunnkurs 1 (fra 5 år. Barnet må 
ha følge i bassenget)
Fredag 17.30 – 18.15 
Småbarn (fra 3 år. Barnet må ha 
følge i bassenget)
Fredag 18.45 – 19.30 
Grunnkurs 2 (Fra 5 år. Barnet kan 
ha følge i bassenget)

Påmelding fra 2. september til 
2. oktober.

Elektronisk søknadsskjema og mer 
informasjon om de ulike kursene 
finner du på kommunen sin 
hjemmeside under Skjema/ 
søknadssenter – Kultur og fritid. 
Det tas forbehold om endringer i 
forhold til antall påmeldte. 
Smittevernregler for basseng og 
garderober i forhold til Covid – 19 
vil bli sendt alle deltakere i forkant 
av kursene. 

MINNER OM HVOR VIKTIG 
DET ER AT ALLE LÆRER Å 
SVØMME!

MARKNADSDAGEN 
på Kløgetvedttunet er avlyst.

BYGGESKIKKPRISEN 2020
Hvem bør få Bjerkreim kommunes 
byggeskikkpris i år? Prisen blir 
utdelt på kulturdagen 29. nov. 
Kom med forslag og begrunnelse 
på kandidat før 1. okt. Send til 
postmottak@bjerkreim.kommune.
no eller Bjerkreim kommune, 
postboks 17, 4384 Vikeså.

 

GRATIS KURSTILBUD TIL 
FORELDRE
Bjerkreim helsestasjon tilbyr 
gruppebasert foreldreveiledning 
gjennom COS-Parenting. 
COS-P ønsker å gi foreldre en 
grunnleggende forståelse av barns 
behov for trygghet, og å gi dem 
verktøy for å kunne møte barnas 
behov. 
Tilbudet er gratis for alle som 
ønsker å delta.
Mer info om cos-p på: www.
circleofsecurityinternational.com 
eller www.folkom.no

Målgruppe: Foreldre med barn 
0-15 år
Omfang: En samling på ca. 1 ½ 
time pr uke i 8 uker
Tid og sted: Tirsdager kl. 19.30-
21 på helsestasjonen
Oppstart: 8. september 2020

Påmeldingsfrist: 4. september 
2020
For mer informasjon eller 
påmelding kontakt:
Kjellaug Torstensen, telefon: 400 
01 159
Mail: kjellaug.torstensen@
bjerkreim.kommune.no
Elin Ramsland Friestad, telefon 
404 44 920
Mail: elin-ramsland.friestad@
bjerkreim.kommune.no

BADEVAKTER 
Vi trenger gode badevakter/
assistenter til offentlig svømming 
og svømmekurs fra etter 
høstferien til påske. Se kommunen 
si nettside under Ledige stillinger. 
Søknadsfrist: 13.09.20. Ref. nr. 
392/2020.

INNSATSPREMIER
Innsatspremier kan bli delt ut 
innen disse kulturområda:
1. Idrett og sport
2. Sang, musikk og dans
3. Andre kulturgreiner
Kriterier:
1. være blant de tre beste i 
NM 
2. gjort seg bemerket i 
nordisk eller internasjonal 
sammenheng
3. bli vurdert av 
levekårsutvalet til å ha gjort en 
særlig fremragende prestasjon 
innen sitt kulturfelt
I tillegg må utøvar ha 
folkeregistrert bostedsadresse i 
Bjerkreim.
Kom med forslag på kandidater 
innen 1.okt. til postmottak@
bjerkreim.kommune.no

TILTAKSSTØTTE KULTUR
Lag og organisasjoner kan søke 
støtte til kurs, arrangement, 
større innkjøp mm. Elektronisk 
søknadsskjema finner du på 
kommunens hjemmeside under 
Skjema, Kultur og fritid. Frist 10. 
september!

KULTURMINNEMIDLER
Bjerkreim kommune skal 
hvert år dele ut kr 30 000,- i 
kulturminnemidler. Pengene skal 
fortrinnsvis gå til vedlikehold 
av bygninger som er nevnte i 
kulturminneplanen. Midlene 
blir utdelt av levekårsutvalget. 
Pengene kan bli fordelt mellom 
flere søkere. Skriftlig søknad med 
detaljert plan og kostnadsoversikt 
må sendes innen 1.okt. Bruk 
gjerne: postmottak@bjerkreim.
kommune.no



ORDFØRAREN SITT HJØRNE KOMMUNAL INFO www.bjerkreim.kommune.no

Sommarferien er over og kvardagen er tilbake. 
Eg håpar alle har fått lada batteria i sommarvarmen. 
Det blei ein varm juni, ein våt juli og til slutt ein 
fantastisk august. Sesongen for bøndene ser ut til å bli 
god. Lykke til med arbeidet som ventar med hausting 
av haustens goder. 

Samfunnet er framleis prega av Covid19. Det kan sjå ut som vi skal halde 
fram med restriksjonar i tida framover. Liv og helse er prioritet nr. ein, men 
det gler meg å sjå at regjeringa seier at barn og unge også skal prioriterast 
høgt denne gongen. Eg håpar vi slepp nedstenging av barnehagane og skulane 
framover. Breddeidretten har så smått kome i gang. Det gler mitt hjarte å sjå 
ungane spela ballspel igjen. 
For at vi skal kunna fortsetta med slike aktivitetar så er hygiene, vasking av 
hender og avstand mellom kvarandre framleis like viktig. Eg oppfordrar alle til 
å halde fokus på myndigheitene sine retningsliner, og bidra i dugnaden i tida 
som kjem. Bjerkreim har framleis ikkje nokon registrerte tilfeller av Covid19 – 
slik vil vi veldig gjerne at det skal fortsetta.

Den nye gapahuken på Storafjellet er nå offisielt opna. Det var en kjekk 
laurdag med strålende sol, smil, song og talar. Eg er stolt av gapahuken som 
har blitt reist på dugnad. Takk til alle som har bidratt. Eg må få berømma dei 
eldste og dei yngste Bjerkreimsbuane som tok turen til toppen, eg er imponert! 
Det er vel gamalt nytt nå, men i sommar den 9. juni lanserte kommunen 
sine planar saman med Dalane Energi og Hetlandskogen AS om North Sea 
Energy Park. Minister, fylkesmann, og fylkesordførar var på plass i storstova 
i Bjerkreimshallen. Eg håpar prosjektet vil gje Bjerkreimsbuen mulegheiter 
i framtida. Arbeidsplassar for ungdommen vil vera ein av dei viktigaste 
oppgåvene mine som ordfører i denne perioden. Skal vi bevara tenester, treng 
vi folk. Skal vi få folk til å busetja seg, då treng vi arbeidsplassar. Eg har trua 
på prosjektet og gleder meg til å følgja dette vidare. 

Eg hadde den ferske redaktøren i Dalane Tidende Alise Lea Tiller med meg 
til Bjerkreim nyleg. Eg hadde lova henne ein introduksjon av bygda når ho var 
i gang. Kva viser vi ei som aldri har vore i bygda før på 3-4 timar? Eg sa til 
henne at me burde sett av ei veke.
Ferda gjekk med Ørsdølen ut på Ørsdalsvatnet. Frå Kleppali til Landsdal og 
vidare til Dyrskog. Lunsj på Lauperak før ferda gjekk heim. Takk til Ørsdølen 
v/Tor Anton og hans crew.  Eg håpar og trur Alise kjem att til Bjerkreim, og 
at ho kvessar pennen med lovord om natur og turisme i Bjerkreim.
I samband med det vil eg retta en takk til Helge Husveg. Det arbeidet han har 
gjort for å merka nye turløyper rundt Ørsdalsvatnet er imponerande. For dei 
av dykk som ikkje har fått gått i sommar, prøv ein av turane nå i haust! Takk 
Helge, og takk til alle grunneigarar som legg til rette og aksepterer turistane. 
Husk nå på å plukka søppelet ditt med deg, og ta vare på naturen!

Vennlig helsing, Kjetil

KOMMUNEHUSET:  
Tlf  51 20 11 00
Opningstider:
Månd.-fredag kl 08.00-15.00
www.bjerkreim.kommune.no

BIBLIOTEKET: 
Biblioteket:
Tlf. 51 49 96 20 biblioteket@
bjerkreim.kommune.no
Opningstider:
Måndag – onsdag 15.00 – 19.00
Torsdag – fredag 12.00 – 15.30
Lørdag Stengt

DIM-RENOVASJON: 
Returpunt glass/hermetikk finn du 
ved kommunehuset. Mottak av avfall 
frå hushaldningar og landbruk på 
Vikesdalsmoen gjenvinningsstasjon 
kvar onsdag kl 11-18. Dersom onsdag 
er heilagdag  eller dag før heilagdag 
er det stengd. Produksjonsavfall må 
leverast på Svåheia.

FORSIDEFOTO: 
Åpning av gapahuken på Storafjellet. 
foto Annette Olden Nedrebø

NESTE NUMMER:   
kjem ut seinast 30. septembert. 
Stoff  til Bjerkreimsnytt må vere 
inne før måndag 21.09.20 kl. 24.00. 
Skriv kort! Legg gjerne med bilete, 
helst i eiga fil. Innsendt stoff  kan 
bli redigert. Send til: postmottak@
bjerkreim.kommune.no Kan 
lastast ned frå www.bjerkreim.
kommune.no

UTGJEVAR: 
Bjerkreim kommune 

KONTAKTPERSON:   
Ingunn Ognedal

TRYKKING: 
Jærprint

ANSVARLEG: 
Kulturkontoret 

GRAFISK FORMGIVING:  
Elisabeth Vikeså

VIKESÅ TAXI  
51 45 19 00

Hei, gode 
sambygdingar!

POLITISKE MØTE SEPTEMBER – PÅ KOMMUNEHUSET
Innkallingar/protokollar finn du på kommunen sine heimesider: 
www.bjerkreim.kommune.no  

Kommunestyre: Tysdag 01.09 kl. 19.00
Kontrollutval: Måndag 07.09 kl. 14.00
Gruppemøter: Måndag 07.09 kl. 19.00 og 28.09 kl. 19.00
Formannskap Tysdag 08.09 kl. 13.00 og tysdag 29.09 kl 16.00
LMT-utval: Onsdag 23.09 kl. 19.00 (utsatt frå aug.)

SVØMMEKURS
Det blir arrangert svømmekurs 
fra 16. oktober til 11. desember 
på fredager, 8 kurskvelder. 
Merk at på grunn av utvidet 
renhold og smittevernregler er 
i år svømmekursene fordelt på 
to ettermiddager; torsdager og 
fredager. 

Torsdag 16.30 – 17.15 
Videregående 1 (må kunne flyte)
Torsdag 17.45 – 18.30 
Videregående 2 (må kunne svømme 
på dyp del av bassenget)
Fredag 16.15 – 17.00 
Grunnkurs 1 (fra 5 år. Barnet må 
ha følge i bassenget)
Fredag 17.30 – 18.15 
Småbarn (fra 3 år. Barnet må ha 
følge i bassenget)
Fredag 18.45 – 19.30 
Grunnkurs 2 (Fra 5 år. Barnet kan 
ha følge i bassenget)

Påmelding fra 2. september til 
2. oktober.

Elektronisk søknadsskjema og mer 
informasjon om de ulike kursene 
finner du på kommunen sin 
hjemmeside under Skjema/ 
søknadssenter – Kultur og fritid. 
Det tas forbehold om endringer i 
forhold til antall påmeldte. 
Smittevernregler for basseng og 
garderober i forhold til Covid – 19 
vil bli sendt alle deltakere i forkant 
av kursene. 

MINNER OM HVOR VIKTIG 
DET ER AT ALLE LÆRER Å 
SVØMME!

MARKNADSDAGEN 
på Kløgetvedttunet er avlyst.

BYGGESKIKKPRISEN 2020
Hvem bør få Bjerkreim kommunes 
byggeskikkpris i år? Prisen blir 
utdelt på kulturdagen 29. nov. 
Kom med forslag og begrunnelse 
på kandidat før 1. okt. Send til 
postmottak@bjerkreim.kommune.
no eller Bjerkreim kommune, 
postboks 17, 4384 Vikeså.

 

GRATIS KURSTILBUD TIL 
FORELDRE
Bjerkreim helsestasjon tilbyr 
gruppebasert foreldreveiledning 
gjennom COS-Parenting. 
COS-P ønsker å gi foreldre en 
grunnleggende forståelse av barns 
behov for trygghet, og å gi dem 
verktøy for å kunne møte barnas 
behov. 
Tilbudet er gratis for alle som 
ønsker å delta.
Mer info om cos-p på: www.
circleofsecurityinternational.com 
eller www.folkom.no

Målgruppe: Foreldre med barn 
0-15 år
Omfang: En samling på ca. 1 ½ 
time pr uke i 8 uker
Tid og sted: Tirsdager kl. 19.30-
21 på helsestasjonen
Oppstart: 8. september 2020

Påmeldingsfrist: 4. september 
2020
For mer informasjon eller 
påmelding kontakt:
Kjellaug Torstensen, telefon: 400 
01 159
Mail: kjellaug.torstensen@
bjerkreim.kommune.no
Elin Ramsland Friestad, telefon 
404 44 920
Mail: elin-ramsland.friestad@
bjerkreim.kommune.no

BADEVAKTER 
Vi trenger gode badevakter/
assistenter til offentlig svømming 
og svømmekurs fra etter 
høstferien til påske. Se kommunen 
si nettside under Ledige stillinger. 
Søknadsfrist: 13.09.20. Ref. nr. 
392/2020.

INNSATSPREMIER
Innsatspremier kan bli delt ut 
innen disse kulturområda:
1. Idrett og sport
2. Sang, musikk og dans
3. Andre kulturgreiner
Kriterier:
1. være blant de tre beste i 
NM 
2. gjort seg bemerket i 
nordisk eller internasjonal 
sammenheng
3. bli vurdert av 
levekårsutvalet til å ha gjort en 
særlig fremragende prestasjon 
innen sitt kulturfelt
I tillegg må utøvar ha 
folkeregistrert bostedsadresse i 
Bjerkreim.
Kom med forslag på kandidater 
innen 1.okt. til postmottak@
bjerkreim.kommune.no

TILTAKSSTØTTE KULTUR
Lag og organisasjoner kan søke 
støtte til kurs, arrangement, 
større innkjøp mm. Elektronisk 
søknadsskjema finner du på 
kommunens hjemmeside under 
Skjema, Kultur og fritid. Frist 10. 
september!

KULTURMINNEMIDLER
Bjerkreim kommune skal 
hvert år dele ut kr 30 000,- i 
kulturminnemidler. Pengene skal 
fortrinnsvis gå til vedlikehold 
av bygninger som er nevnte i 
kulturminneplanen. Midlene 
blir utdelt av levekårsutvalget. 
Pengene kan bli fordelt mellom 
flere søkere. Skriftlig søknad med 
detaljert plan og kostnadsoversikt 
må sendes innen 1.okt. Bruk 
gjerne: postmottak@bjerkreim.
kommune.no
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VIL DU BLI 
FRITIDSKONTAK?
Barneverntjenesten i Bjerkreim 
søker fritidskontakt til barn 
og unge. En fritidskontakt 
hjelper en annen person 
gjennom sosialt samvær og ulike 
aktiviteter. På den måten hjelper 
fritidskontakten han/henne til å 
bli mer trygg på seg selv, bedre 
å takle ulike livssituasjoner, og å 
omgås andre mennesker i større 
grad. Å skape en meningsfull 
fritid kan være et mål for mange.
For mer informasjon, ta kontakt 
med barnevernleder: Sissel 
Fagermo Berge, mail:
sissel.fagermo.berge@bjerkreim.
kommune.no,eller tlf.nr: 40 00 11 
37.

SPILLEMIDLER
Det er åpnet for å søke om 
spillemidler for 2021. For mer 
info om hvem som kan søke, 
og hvordan, se: 
www.anleggsregisteret.no.
Har du spørsmål, kontakt 
kulturkontoret på tlf  988 80 147. 
Søknadsfrist 1. november hvert 
år.

SKATTETAKSERING
Bjerkreim kommune 
skal ha alminnelig 
eiendomsskattetaksering av 
skattepliktige eiendommer 
(fritidsboliger, våningshus, næring 
og boliger uten formuesgrunnlag 
fra Skatteetaten) i kommunen, 
men virking fra 1. januar 2021. 
Boliger som har formuesgrunnlag 
(takst) fra Skatteetaten skal ikke 
besiktiges.
Besiktigelse vil skje fra uke 
35 og ut året og SWECO 
Norge er engasjert til å foreta 
besiktigelsene.
Besiktigelsene vil starte med 
fritidsboliger pga årstid og 
deretter besiktige våningshus. 
Deretter vil Sweco Norge 
ta kontakt med de som har 
næringsbygg. Når det gjelder 
taksering av fritidsboliger og 
våningshus vil det foregå en 
prøvetaksering.
Nå er vi i startfasen, men alle 
som eier et skatteobjekt vil bli 
tilskrevet med informasjon om 
besiktigelse og bes deretter 
kvalitetssikre den informasjonen 
kommunen har om objektet.
Det skal bare være utendørs 

besiktigelse, men hvis det er 
ønskelig kan eier være til stede 
ved besiktigelsen. Besiktigelsene 
vil skje etter FHI sine råd og 
veiledere i forbindelse med 
Covid-19.
Eiendomsskattekontoret
eskatt@bjerkreim.kommune.no 

SE VIDEO FRA 1980 – OG 
90 – TALLET!  
Ny, digitalisert video er lagt ut 
på kommunens hjemmeside. Du 
finner videoen under kultur, digi-
taliserte videoer: intervju med 
Astrid Merkesdal. 

BINGO
Helselaget starter opp med Bingo 
2. onsdag i mnd. 9. sept.  Merk 
NY tid kl 14.00 på NY plass 
Vikeså Misjonshus i peisestova.

BJERKREIMSQUIZEN
Diverre lyt me nok venta med 
å starta opp att så lenge me har 
smitteverntiltaket «1 meters 
regelen».  Det vert umogleg 
å overhalda den, når eit 
4-mannslag skal verta enige om 
svara, utan at nabolaget får nyss i 
kva ein diskuterar.

ELDREFESTEN 2020
Bjerkreim Samfunnshus onsdag 
21. oktober kl.18.00: TV-kjendis; 
Fotobonden Jostein Hellevik 
kjem.  Musikk og god mat – meir 
info i neste Bjerkreimsnytt!

Arr: Fellesrådet 

TUR MED ÆTTESOGELAGET
Stad: Bjordal
Tid: Torsdag 3. september
Me kjører frå kommunehuset 
kl. 17. Me blir betre kjent, og får 
høyre historier om og frå denne 
garden. Ta med mat, drikke og 
ein klappstol. 

INTERNASJONAL 
KVINNEGRUPPE
Velkommen til internasjonal 
kvinnegruppa 
onsdag 9. september kl. 18.30, 
på Vikeså skule!

ONSDAGSKLUBBEN 3G
Godt humør. Godt kledd. 
Godt miljø.
2. sept. går turen til Bjerkreim 
Vindpark (i privatbilar). Avreise 
frå Esso kl 10, eller møt opp 
på Steinsland hjå Olaug. Gåtur 
etter kjøring blir ca. 1 km til 
heiagarden Homse i Hå. Ta med 
niste og sitjeunderlag. Vel møtt.

Arr. Fellesrådet

BJERKREIM 
BYGDEKVINNELAG
21. oktober. 
Bygdekvinner deler matglede i 
Bjerkreim!
Mat for sarte mager! Med Maggi 
Gausel som har skrevet flere 
bøker om mat og godt kosthold!
Kl. 18.30 på Bjerkreim skule. 
Påmelding til Liv Karin 
91729184. Frist: 14. oktober.

KULTURHISTORISK 
VANDRING
Stad: rundt Skogatjørna på 
Birkeland
Tid: Søndag 13. september kl. 
13-16.
Frammøte hjå Bjørn Tore 
Birkeland.
Turen som Dalane Mållag 
arrangerer, går over 
Forehammaren som og er 
kalla "Mini-Besseggen" og som 
ligg mellom Skogatjørna og 
Storavatnet, og med Faure på 
andre side av vatnet. Vidare 
rundt den idylliske Skogatjørna 
og attende. Ola Birkeland er 
naturlos og fortel om både 
historie, geologi og botanikk. Ta 
med niste på turen som er omlag 
4 km og tek 3 timar. 

INSPIRASJONSSAMLING 
FOR DAMER
Stad: Bjerkreim bedehus 
Tid: onsdag 2. september 
kl. 19.00.
Unni Vignes og Solvor 
Rasmussen deltek. 
Enkel servering. 
Gåve til misjonen. 
Alle damer er velkomne!

Arr. Normisjon

BASAR 
Stad: Bjerkreim bedehus 
Tid: fredag 18. september 
kl. 19.00.
Andakt av Line Marie Løge.
Hovudtrekking. Barnebok. 
Åresal.
Alle er velkomne!

Arr. Bjerkreim Normisjon

ÅPNINGSFEST
Stad: Vikeså Misjonshus
Tid: sundag 6. sept. kl 17.00
Andakt: Ronny Myksvold
Song: Vikeså SoulKids
Informasjon om aktivitetar på 
huset
Ta med lapp med namn og 
telefonummer for registrering ved 
inngang. Festen vil bli arrangert 
i tråd med dei smittevernreglane 
som til ei kvar tid gjeld. 
Endringar kan oppstå.
Alle er velkomne, spesielt du som 
er nyinnflytta i bygda, eller som 
er nysgjerrig på kva som foregår 
på Misjonshuset.

MISJONSMØTER
KMM har fått nytt  namn: 
LYS OVER LAND og ny, dagleg 
leiar: Øyvind Hope. 
Han talar på desse møta:
Tysdag 15.09. 
Espeland Forsamlingshus 
Onsdag 16.09. 
Eikeland Grendahus
Torsdag 17.09. 
Bjerkreim Bedehus m/song av 
Nærbø Musikklag
Fredag 18.09. Ognedal Bedehus
Desse 4 møta byrjar kl.19.30
20.09 kl.10.30 Søndagssamling 
Vikeså Misjonshus

VIKESÅ KORVETT
Me startar opp igjen på 
Vikeså Misjonshus 14. sept. 
kl. 19.00-20.15. 
Velkommen også til nye gutar på 
2. trinn, Vikeså skule.

KURS 
«Sann gjenopprettelse», modul 4, 
med Keth Annbjørg Kristoffersen 
(Det er ikke nødvendig å ha de 
forrige 3 moduler for å delta).
Lørdag 10. oktober kl. 10.00-
18.00 på Vikeså Misjonshus
Kr 900,- Inkl. mat (Overskudd 
går til Levende Vanns prosjekt i 
Kenya)
Påmelding til Anette Espeland 
99 588 338 eller Anna Elisabeth 
Røynestad 97 564 327
For menn og damer i alle aldre.
VELKOMMEN

Arr. Mødre i Bønn, avd. Bjerkreim

MØTEVERKSEMDA PÅ 
VIKESÅ MISJONSHUS I 
AUGUST / SEPTEMBER 
2020:

August:
30. kl 11.00 Familietjeneste

September:
02. kl. 20.00 Bønnesamvær
06. kl. 17.00 Åpningsfesten 
09. kl. 14.00 Bingo, Helselaget
11. kl. 20.00 Fredagsklubben   
 starter opp
14. kl. 19.00 Yngres og Korvetten
20. kl. 10.30 Søndagssamling
      kl. 10.50 Søndagsskule
25. kl. 17.30 Fredagstreff/  
 Fredagsklubb – tur  
 til Ogna
28. kl. 19.00 Yngres og korvetten
29. kl. 19.30 Møte KrF

BJERKREIM BEDEHUS 
SEPTEMBER 2020
 
02. kl. 19.00 Kvinnenes dag,   
 Normisjon
04. kl. 19.30 Møtehelg, Imf,   
 song av SångZ, Ole  
 Laurits  Tønnessen  
 talar fredag og 
 lørdag
05. kl. 19.00 Lørdagskveld, Imf  
       NB, ikkje kveldsmat
06. kl. 11.00 Endelig søndag,   
 Imf, Egil Vigdel  
 talar
13. kl. 11.00 Endelig søndag,   
 NLM
      kl. 11.15 Søndagsskule
14. kl. 19.30 Yngres
15. kl. 19.30 Bibelundervisning
17. kl. 19.30 Møte, Kristen   
 Muslimmisjon
18. kl. 19.00 Basar, Normisjon
21. kl. 19.00 Gutte- og jentelag
23. kl. 19.30 Møte,    
 Samemisjonen
24. kl. 19.30 Møte,    
 Samemisjonen
25. kl. 17.30 Fredagstreff/  
 Fredagsklubb 
 – tur til Ogna
28. kl. 19.30 Yngres
  

KVA SKJER?  www.bjerkreim.kommune.no
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VIL DU BLI 
FRITIDSKONTAK?
Barneverntjenesten i Bjerkreim 
søker fritidskontakt til barn 
og unge. En fritidskontakt 
hjelper en annen person 
gjennom sosialt samvær og ulike 
aktiviteter. På den måten hjelper 
fritidskontakten han/henne til å 
bli mer trygg på seg selv, bedre 
å takle ulike livssituasjoner, og å 
omgås andre mennesker i større 
grad. Å skape en meningsfull 
fritid kan være et mål for mange.
For mer informasjon, ta kontakt 
med barnevernleder: Sissel 
Fagermo Berge, mail:
sissel.fagermo.berge@bjerkreim.
kommune.no,eller tlf.nr: 40 00 11 
37.

SPILLEMIDLER
Det er åpnet for å søke om 
spillemidler for 2021. For mer 
info om hvem som kan søke, 
og hvordan, se: 
www.anleggsregisteret.no.
Har du spørsmål, kontakt 
kulturkontoret på tlf  988 80 147. 
Søknadsfrist 1. november hvert 
år.

SKATTETAKSERING
Bjerkreim kommune 
skal ha alminnelig 
eiendomsskattetaksering av 
skattepliktige eiendommer 
(fritidsboliger, våningshus, næring 
og boliger uten formuesgrunnlag 
fra Skatteetaten) i kommunen, 
men virking fra 1. januar 2021. 
Boliger som har formuesgrunnlag 
(takst) fra Skatteetaten skal ikke 
besiktiges.
Besiktigelse vil skje fra uke 
35 og ut året og SWECO 
Norge er engasjert til å foreta 
besiktigelsene.
Besiktigelsene vil starte med 
fritidsboliger pga årstid og 
deretter besiktige våningshus. 
Deretter vil Sweco Norge 
ta kontakt med de som har 
næringsbygg. Når det gjelder 
taksering av fritidsboliger og 
våningshus vil det foregå en 
prøvetaksering.
Nå er vi i startfasen, men alle 
som eier et skatteobjekt vil bli 
tilskrevet med informasjon om 
besiktigelse og bes deretter 
kvalitetssikre den informasjonen 
kommunen har om objektet.
Det skal bare være utendørs 

besiktigelse, men hvis det er 
ønskelig kan eier være til stede 
ved besiktigelsen. Besiktigelsene 
vil skje etter FHI sine råd og 
veiledere i forbindelse med 
Covid-19.
Eiendomsskattekontoret
eskatt@bjerkreim.kommune.no 

SE VIDEO FRA 1980 – OG 
90 – TALLET!  
Ny, digitalisert video er lagt ut 
på kommunens hjemmeside. Du 
finner videoen under kultur, digi-
taliserte videoer: intervju med 
Astrid Merkesdal. 

BINGO
Helselaget starter opp med Bingo 
2. onsdag i mnd. 9. sept.  Merk 
NY tid kl 14.00 på NY plass 
Vikeså Misjonshus i peisestova.

BJERKREIMSQUIZEN
Diverre lyt me nok venta med 
å starta opp att så lenge me har 
smitteverntiltaket «1 meters 
regelen».  Det vert umogleg 
å overhalda den, når eit 
4-mannslag skal verta enige om 
svara, utan at nabolaget får nyss i 
kva ein diskuterar.

ELDREFESTEN 2020
Bjerkreim Samfunnshus onsdag 
21. oktober kl.18.00: TV-kjendis; 
Fotobonden Jostein Hellevik 
kjem.  Musikk og god mat – meir 
info i neste Bjerkreimsnytt!

Arr: Fellesrådet 

TUR MED ÆTTESOGELAGET
Stad: Bjordal
Tid: Torsdag 3. september
Me kjører frå kommunehuset 
kl. 17. Me blir betre kjent, og får 
høyre historier om og frå denne 
garden. Ta med mat, drikke og 
ein klappstol. 

INTERNASJONAL 
KVINNEGRUPPE
Velkommen til internasjonal 
kvinnegruppa 
onsdag 9. september kl. 18.30, 
på Vikeså skule!

ONSDAGSKLUBBEN 3G
Godt humør. Godt kledd. 
Godt miljø.
2. sept. går turen til Bjerkreim 
Vindpark (i privatbilar). Avreise 
frå Esso kl 10, eller møt opp 
på Steinsland hjå Olaug. Gåtur 
etter kjøring blir ca. 1 km til 
heiagarden Homse i Hå. Ta med 
niste og sitjeunderlag. Vel møtt.

Arr. Fellesrådet

BJERKREIM 
BYGDEKVINNELAG
21. oktober. 
Bygdekvinner deler matglede i 
Bjerkreim!
Mat for sarte mager! Med Maggi 
Gausel som har skrevet flere 
bøker om mat og godt kosthold!
Kl. 18.30 på Bjerkreim skule. 
Påmelding til Liv Karin 
91729184. Frist: 14. oktober.

KULTURHISTORISK 
VANDRING
Stad: rundt Skogatjørna på 
Birkeland
Tid: Søndag 13. september kl. 
13-16.
Frammøte hjå Bjørn Tore 
Birkeland.
Turen som Dalane Mållag 
arrangerer, går over 
Forehammaren som og er 
kalla "Mini-Besseggen" og som 
ligg mellom Skogatjørna og 
Storavatnet, og med Faure på 
andre side av vatnet. Vidare 
rundt den idylliske Skogatjørna 
og attende. Ola Birkeland er 
naturlos og fortel om både 
historie, geologi og botanikk. Ta 
med niste på turen som er omlag 
4 km og tek 3 timar. 

INSPIRASJONSSAMLING 
FOR DAMER
Stad: Bjerkreim bedehus 
Tid: onsdag 2. september 
kl. 19.00.
Unni Vignes og Solvor 
Rasmussen deltek. 
Enkel servering. 
Gåve til misjonen. 
Alle damer er velkomne!

Arr. Normisjon

BASAR 
Stad: Bjerkreim bedehus 
Tid: fredag 18. september 
kl. 19.00.
Andakt av Line Marie Løge.
Hovudtrekking. Barnebok. 
Åresal.
Alle er velkomne!

Arr. Bjerkreim Normisjon

ÅPNINGSFEST
Stad: Vikeså Misjonshus
Tid: sundag 6. sept. kl 17.00
Andakt: Ronny Myksvold
Song: Vikeså SoulKids
Informasjon om aktivitetar på 
huset
Ta med lapp med namn og 
telefonummer for registrering ved 
inngang. Festen vil bli arrangert 
i tråd med dei smittevernreglane 
som til ei kvar tid gjeld. 
Endringar kan oppstå.
Alle er velkomne, spesielt du som 
er nyinnflytta i bygda, eller som 
er nysgjerrig på kva som foregår 
på Misjonshuset.

MISJONSMØTER
KMM har fått nytt  namn: 
LYS OVER LAND og ny, dagleg 
leiar: Øyvind Hope. 
Han talar på desse møta:
Tysdag 15.09. 
Espeland Forsamlingshus 
Onsdag 16.09. 
Eikeland Grendahus
Torsdag 17.09. 
Bjerkreim Bedehus m/song av 
Nærbø Musikklag
Fredag 18.09. Ognedal Bedehus
Desse 4 møta byrjar kl.19.30
20.09 kl.10.30 Søndagssamling 
Vikeså Misjonshus

VIKESÅ KORVETT
Me startar opp igjen på 
Vikeså Misjonshus 14. sept. 
kl. 19.00-20.15. 
Velkommen også til nye gutar på 
2. trinn, Vikeså skule.

KURS 
«Sann gjenopprettelse», modul 4, 
med Keth Annbjørg Kristoffersen 
(Det er ikke nødvendig å ha de 
forrige 3 moduler for å delta).
Lørdag 10. oktober kl. 10.00-
18.00 på Vikeså Misjonshus
Kr 900,- Inkl. mat (Overskudd 
går til Levende Vanns prosjekt i 
Kenya)
Påmelding til Anette Espeland 
99 588 338 eller Anna Elisabeth 
Røynestad 97 564 327
For menn og damer i alle aldre.
VELKOMMEN

Arr. Mødre i Bønn, avd. Bjerkreim

MØTEVERKSEMDA PÅ 
VIKESÅ MISJONSHUS I 
AUGUST / SEPTEMBER 
2020:

August:
30. kl 11.00 Familietjeneste

September:
02. kl. 20.00 Bønnesamvær
06. kl. 17.00 Åpningsfesten 
09. kl. 14.00 Bingo, Helselaget
11. kl. 20.00 Fredagsklubben   
 starter opp
14. kl. 19.00 Yngres og Korvetten
20. kl. 10.30 Søndagssamling
      kl. 10.50 Søndagsskule
25. kl. 17.30 Fredagstreff/  
 Fredagsklubb – tur  
 til Ogna
28. kl. 19.00 Yngres og korvetten
29. kl. 19.30 Møte KrF

BJERKREIM BEDEHUS 
SEPTEMBER 2020
 
02. kl. 19.00 Kvinnenes dag,   
 Normisjon
04. kl. 19.30 Møtehelg, Imf,   
 song av SångZ, Ole  
 Laurits  Tønnessen  
 talar fredag og 
 lørdag
05. kl. 19.00 Lørdagskveld, Imf  
       NB, ikkje kveldsmat
06. kl. 11.00 Endelig søndag,   
 Imf, Egil Vigdel  
 talar
13. kl. 11.00 Endelig søndag,   
 NLM
      kl. 11.15 Søndagsskule
14. kl. 19.30 Yngres
15. kl. 19.30 Bibelundervisning
17. kl. 19.30 Møte, Kristen   
 Muslimmisjon
18. kl. 19.00 Basar, Normisjon
21. kl. 19.00 Gutte- og jentelag
23. kl. 19.30 Møte,    
 Samemisjonen
24. kl. 19.30 Møte,    
 Samemisjonen
25. kl. 17.30 Fredagstreff/  
 Fredagsklubb 
 – tur til Ogna
28. kl. 19.30 Yngres
  

KVA SKJER?  www.bjerkreim.kommune.no
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VELKOMMEN TIL 
GUDSTENESTER 
Sundag 30.august kl. 11.00 
Familiegudsteneste på Vikeså 
misjonshus. Nattverd. Utdeling 
av bøker til 6åringane. Offer til 
Normisjon.

Sundag 6. september kl. 11.00. 
Høgmesse i Ivedal kapell. Dåp. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet 
Liberia. Besøk av Rune og Janne 
Ingunn Øygard

Sundag 13. september IKKJE 
gudsteneste i soknet

Sundag 20. september kl. 11.00. 
Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje. 
Dåp. Presentasjon av neste 
års konfirmanter. Takkoffer: 
konfirmantarbeidet

Sundag 27. september kl. 11.00. 
Høgmesse i Ivesdal kapell. Dåp. 
Takkoffer: Menneskeverd

DØYPTE:
31.05.20 Johannes Ommundsen 
Tuen
14.06.20 Leonora Solberg
21.06.20 Mathias Stapnes
21.06.20 Sara Løvåsen
12.07.20 Olivia Pettersen Bakke 

VIGDE:
25.07.20 Mathilde Bjerkreim 
Mong og Erik Egeland
01.08.20 Kari Synnøve Øygard 
Garvik og Jørn Garvik
08.08.20 Merete Gjedrem Melhus 
og Bjørn Kåre Melhus

DØDE:
14.06.20 Sylvia Jolanta Gåsland
27.06.20 Louise Birkeland

SOKNERÅDSMØTER 
HAUSTEN 2020.
Torsdag 10. september.
Onsdag 21.oktober.
Tysdag 8.desember.
Møta startar kl. 19.30 
og er på kyrkjekontoret. 
Dei er opne for interesserte.
Soknerådsleiar resten av 
2020: Kjersti S. Bjerkreim. 
Nestleiar:  Magnus Helland 

Ikkje alle stiller seg slike spørsmål, men for mange blir det slik at 
ein av og til tenker og lure.. Også eg. Anten det nå har dukka opp 
som eit resultat av ei preik, ein andakt, ein appell.. eller at ein 
har fått ein utfordring om å vere faddar, medleiar for ein kristen 
aktivitet, om å stille opp som medvandrar på «torsdagsandakt i 
sommerdrakt».

I Joh 8, 31-36 kan me lesa litt om dette. Og der finn me blant 
anna ut at det ikkje er nok med tradisjonar eller gode gjerningar. 
For kunn ved hjelp av Jesus er me verkeleg frie.
Eg møtte ein gong ei gammal alminneleg kone. Og når eg seier 
alminneleg kone, er det fordi hu verkeleg var ei alminneleg kone. 
Ikkje ein person som hadde stukke seg fram i livet eller lagt bak 
seg store bragder. Hu hadde levd eit ganske gjennomsnittleg liv. 
Men nå var hu i livets haust. Og det var ganske tøft sånn reint 
fysisk. Men likevel var hu trygg. For som hu sjølv sa det: «Eg trur 
på det Jesus gjorde for meg. Det held meg fast også no.» Og så 
fekk me be i lag. Omtrent slik: «Kjære Jesus. Takk for livet. Takk 
for det du gjorde for meg på krossen. I deg er eg god nok. Kristen 
nok. Hald meg fortsatt fast. No og i all æve. Amen.»

Soknepresten

INFORMASJON

PITTERGARDEN VIKESÅ
w 415 14 836,  481 81 804

Ull produkter, håndverk
Lokaler med særpreg: 
Årmålsdager, events, konserter.
Inn på Tunet “Trygg med hest”, for barn
Arkitekter MNAL, NIL. www.arkaarreberg.no. Tlf 481 81 804

Er eg kristen nok..? 
               Er eg god nok..?

LANDBRUK  www.bjerkreim.kommune.no

NYTT FRA SKOGEN
Dette året har vært et spesielt år 
på grunn av koronasituasjonen. Vi 
hadde bestilt planter og plutselig 
fikk vi ikke de utenlandske 
planterne til landet. Vi forsøkte 
å engasjere lokale plantere, 
men dette viste seg å ikke 
være helt enkelt. Vi fikk en del 
deltidspersoner og fikk en start 
på sesongen. Heldigvis ordnet det 
seg slik at de «proffe» planterne 
kom, og fikk unna den bestilte 
plantingen på kort tid. Vi fikk 
også gjennomført ungskogpleie 
på nødvendige områder. Vi 
håper å videreføre arbeidet med 
ungskogpleie i høst eller til våren 
2021. 
Skogeiere som har plantefelt 
der det burde vært utført 
ungskogpleie må ta kontakt med 
skogbrukssjefen. Lia ved Esso-
stasjonen er et av områda som ble 
rydda, og det ble jo ganske bra!
Dersom noen har utført arbeid i 
skogen, som kan utløse tilskudd, 
må skogbrukssjefen få beskjed om 
dette innen utgangen av oktober.

LITT OM JAKTA
Som tidligere nevnt så ser det ut 
som om hjortestammen fortsatt er 
økende, og forvaltningen vurderer 
å søke om å sette ned arealkravet 
fra og med neste år. 
Rådyrbestanden synes å ha en viss 
oppgang, men avskytingen er mer 
enn halvert i forhold til tidligere 
toppår. Elgstammen har generelt 
blitt redusert i hele Dalane, og i 
år tok Lund Vestre Viltlag initiativ 
til å frede elgen, og oppfordret 
nabovalda til å gjøre det samme. 
I Sokndal skal elgvalda ta stilling 
til dette i et møte før jakta starter 
25. september.

LITT LAKSESTOFF
Det har ikke vært vanlig å mene 
så mye om Bjerkreimselva her på 
side 7. Men nå har jeg arbeidet i 
Bjerkreim kommune i over 
30 år, og har fulgt med på det 
meste innen utmarksforvaltningen 
i kommunen. Jeg er snart 
pensjonist, og føler et sterkt behov 
for å komme med hjertesukk 
angående fremtidig forvaltning av 
Bjerkreimselva.
Jeg har vært så heldig å oppleve 
et eventyrlig fiske, laksefiske, og 
sett store stimer komme opp i 
spinnerihølen(på Tengs). De siste 
åra har det etter mitt syn minket 
betraktelig. Et lakseprogram 
på NRK kunne fortelle at all 
villfisk i Norge ville få plass i 2 
laksemærer. Det sier kanskje litt 
om hvor store laksemærene er, 
men det må utvilsomt vise hvor 
lite villaks vi har igjen. En må 
gjøre det en kan for å beholde 
en livskraftig laksestamme i 
Bjerkreimsvassdraget, og da er 
det etter mitt syn en skandale at 
klekkeriet på Hompen ikke lenger 
er i drift. Klekkeriet ble etter 
det jeg vet stort sett drevet på 
dugnad av medlemmer i Bjerkreim 
Jeger og Fiskerforening. Jeg var 
selv så heldig å være med Bjørn 
Vinningland og andre medlemmer 
under stryking av laks. Jeg husker 
vi fikk besøk av veterinær Magnus. 
Han beordret livet av en laks på ca 
8 kilo på grunn av soppinfeksjon. 
Dette var en hunfisk, og jeg husker 
vi strøk denne og fikk ut ca. 2 
liter med rogn, eller ca. 14.000 
rognkorn. Etter befruktning ble 
ca. 100 rognkorn hvite og måtte 
kasseres. Kunnskapen om drift av 
klekkeriet må bevares, og yngre 
krefter bør få en opplæring snarest. 
Jeg håper dette hjertesukket kan 

være en liten katalysator for å 
etablere et konstruktivt samarbeid 
mellom elveeigarlaget og BJJF, 
for å gi en ny giv til klekkeriet på 
Hompen. Begge parter har jo felles 
interesse av å få en bærekraftig 
laksestamme i elva.

LANDBRUKSVIKAR,    
LEDIGE STILLINGER
Landbruksvikar i fast stilling 
(100%) 
hovedarbeidsområde Gjesdal 
Kommune

Landbruksvikar – 
1 års vikariat (100%) 
hovedarbeidsområde Bjerkreim 
kommune

Arbeidsoppgaver er knyttet til 
gardsbruk med husdyrproduksjon 
som har behov for kvalifisert 
hjelp ved sykdom, fødsel m.m. 
Landbruksvikaren kan også 
benyttes til annen avløsning ved 
ledig kapasitet. Vi søker etter 
personer med landbrukserfaring/ 
- utdanning. Søker må disponere 
egen bil og beherske norsk språk. 
Det blir lagt vekt på evne til 
samarbeid, serviceinnstilling 
og allsidighet.

Ordna arbeidsforhold. 
Lønn etter avtale.

Flere opplysninger om begge 
stillinger kan rettes til daglig leder 
Samuel Lima Madland mob. 94 08 
75 01 / 46 83 78 12.

Skriftlig søknad med CV på begge 
stillinger sendes på e-post til: 
gjesdal@n-lt.no eller bjerkreim.
avloysarlag@n-lt.no innen 
10.09.2020.



KYRKJENYTT  www.bjerkreimkyrkja.no

VELKOMMEN TIL 
GUDSTENESTER 
Sundag 30.august kl. 11.00 
Familiegudsteneste på Vikeså 
misjonshus. Nattverd. Utdeling 
av bøker til 6åringane. Offer til 
Normisjon.

Sundag 6. september kl. 11.00. 
Høgmesse i Ivedal kapell. Dåp. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet 
Liberia. Besøk av Rune og Janne 
Ingunn Øygard

Sundag 13. september IKKJE 
gudsteneste i soknet

Sundag 20. september kl. 11.00. 
Gospelmesse i Bjerkreim kyrkje. 
Dåp. Presentasjon av neste 
års konfirmanter. Takkoffer: 
konfirmantarbeidet

Sundag 27. september kl. 11.00. 
Høgmesse i Ivesdal kapell. Dåp. 
Takkoffer: Menneskeverd

DØYPTE:
31.05.20 Johannes Ommundsen 
Tuen
14.06.20 Leonora Solberg
21.06.20 Mathias Stapnes
21.06.20 Sara Løvåsen
12.07.20 Olivia Pettersen Bakke 

VIGDE:
25.07.20 Mathilde Bjerkreim 
Mong og Erik Egeland
01.08.20 Kari Synnøve Øygard 
Garvik og Jørn Garvik
08.08.20 Merete Gjedrem Melhus 
og Bjørn Kåre Melhus

DØDE:
14.06.20 Sylvia Jolanta Gåsland
27.06.20 Louise Birkeland

SOKNERÅDSMØTER 
HAUSTEN 2020.
Torsdag 10. september.
Onsdag 21.oktober.
Tysdag 8.desember.
Møta startar kl. 19.30 
og er på kyrkjekontoret. 
Dei er opne for interesserte.
Soknerådsleiar resten av 
2020: Kjersti S. Bjerkreim. 
Nestleiar:  Magnus Helland 

Ikkje alle stiller seg slike spørsmål, men for mange blir det slik at 
ein av og til tenker og lure.. Også eg. Anten det nå har dukka opp 
som eit resultat av ei preik, ein andakt, ein appell.. eller at ein 
har fått ein utfordring om å vere faddar, medleiar for ein kristen 
aktivitet, om å stille opp som medvandrar på «torsdagsandakt i 
sommerdrakt».

I Joh 8, 31-36 kan me lesa litt om dette. Og der finn me blant 
anna ut at det ikkje er nok med tradisjonar eller gode gjerningar. 
For kunn ved hjelp av Jesus er me verkeleg frie.
Eg møtte ein gong ei gammal alminneleg kone. Og når eg seier 
alminneleg kone, er det fordi hu verkeleg var ei alminneleg kone. 
Ikkje ein person som hadde stukke seg fram i livet eller lagt bak 
seg store bragder. Hu hadde levd eit ganske gjennomsnittleg liv. 
Men nå var hu i livets haust. Og det var ganske tøft sånn reint 
fysisk. Men likevel var hu trygg. For som hu sjølv sa det: «Eg trur 
på det Jesus gjorde for meg. Det held meg fast også no.» Og så 
fekk me be i lag. Omtrent slik: «Kjære Jesus. Takk for livet. Takk 
for det du gjorde for meg på krossen. I deg er eg god nok. Kristen 
nok. Hald meg fortsatt fast. No og i all æve. Amen.»

Soknepresten

INFORMASJON

PITTERGARDEN VIKESÅ
w 415 14 836,  481 81 804

Ull produkter, håndverk
Lokaler med særpreg: 
Årmålsdager, events, konserter.
Inn på Tunet “Trygg med hest”, for barn
Arkitekter MNAL, NIL. www.arkaarreberg.no. Tlf 481 81 804

Er eg kristen nok..? 
               Er eg god nok..?

LANDBRUK  www.bjerkreim.kommune.no

NYTT FRA SKOGEN
Dette året har vært et spesielt år 
på grunn av koronasituasjonen. Vi 
hadde bestilt planter og plutselig 
fikk vi ikke de utenlandske 
planterne til landet. Vi forsøkte 
å engasjere lokale plantere, 
men dette viste seg å ikke 
være helt enkelt. Vi fikk en del 
deltidspersoner og fikk en start 
på sesongen. Heldigvis ordnet det 
seg slik at de «proffe» planterne 
kom, og fikk unna den bestilte 
plantingen på kort tid. Vi fikk 
også gjennomført ungskogpleie 
på nødvendige områder. Vi 
håper å videreføre arbeidet med 
ungskogpleie i høst eller til våren 
2021. 
Skogeiere som har plantefelt 
der det burde vært utført 
ungskogpleie må ta kontakt med 
skogbrukssjefen. Lia ved Esso-
stasjonen er et av områda som ble 
rydda, og det ble jo ganske bra!
Dersom noen har utført arbeid i 
skogen, som kan utløse tilskudd, 
må skogbrukssjefen få beskjed om 
dette innen utgangen av oktober.

LITT OM JAKTA
Som tidligere nevnt så ser det ut 
som om hjortestammen fortsatt er 
økende, og forvaltningen vurderer 
å søke om å sette ned arealkravet 
fra og med neste år. 
Rådyrbestanden synes å ha en viss 
oppgang, men avskytingen er mer 
enn halvert i forhold til tidligere 
toppår. Elgstammen har generelt 
blitt redusert i hele Dalane, og i 
år tok Lund Vestre Viltlag initiativ 
til å frede elgen, og oppfordret 
nabovalda til å gjøre det samme. 
I Sokndal skal elgvalda ta stilling 
til dette i et møte før jakta starter 
25. september.

LITT LAKSESTOFF
Det har ikke vært vanlig å mene 
så mye om Bjerkreimselva her på 
side 7. Men nå har jeg arbeidet i 
Bjerkreim kommune i over 
30 år, og har fulgt med på det 
meste innen utmarksforvaltningen 
i kommunen. Jeg er snart 
pensjonist, og føler et sterkt behov 
for å komme med hjertesukk 
angående fremtidig forvaltning av 
Bjerkreimselva.
Jeg har vært så heldig å oppleve 
et eventyrlig fiske, laksefiske, og 
sett store stimer komme opp i 
spinnerihølen(på Tengs). De siste 
åra har det etter mitt syn minket 
betraktelig. Et lakseprogram 
på NRK kunne fortelle at all 
villfisk i Norge ville få plass i 2 
laksemærer. Det sier kanskje litt 
om hvor store laksemærene er, 
men det må utvilsomt vise hvor 
lite villaks vi har igjen. En må 
gjøre det en kan for å beholde 
en livskraftig laksestamme i 
Bjerkreimsvassdraget, og da er 
det etter mitt syn en skandale at 
klekkeriet på Hompen ikke lenger 
er i drift. Klekkeriet ble etter 
det jeg vet stort sett drevet på 
dugnad av medlemmer i Bjerkreim 
Jeger og Fiskerforening. Jeg var 
selv så heldig å være med Bjørn 
Vinningland og andre medlemmer 
under stryking av laks. Jeg husker 
vi fikk besøk av veterinær Magnus. 
Han beordret livet av en laks på ca 
8 kilo på grunn av soppinfeksjon. 
Dette var en hunfisk, og jeg husker 
vi strøk denne og fikk ut ca. 2 
liter med rogn, eller ca. 14.000 
rognkorn. Etter befruktning ble 
ca. 100 rognkorn hvite og måtte 
kasseres. Kunnskapen om drift av 
klekkeriet må bevares, og yngre 
krefter bør få en opplæring snarest. 
Jeg håper dette hjertesukket kan 

være en liten katalysator for å 
etablere et konstruktivt samarbeid 
mellom elveeigarlaget og BJJF, 
for å gi en ny giv til klekkeriet på 
Hompen. Begge parter har jo felles 
interesse av å få en bærekraftig 
laksestamme i elva.

LANDBRUKSVIKAR,    
LEDIGE STILLINGER
Landbruksvikar i fast stilling 
(100%) 
hovedarbeidsområde Gjesdal 
Kommune

Landbruksvikar – 
1 års vikariat (100%) 
hovedarbeidsområde Bjerkreim 
kommune

Arbeidsoppgaver er knyttet til 
gardsbruk med husdyrproduksjon 
som har behov for kvalifisert 
hjelp ved sykdom, fødsel m.m. 
Landbruksvikaren kan også 
benyttes til annen avløsning ved 
ledig kapasitet. Vi søker etter 
personer med landbrukserfaring/ 
- utdanning. Søker må disponere 
egen bil og beherske norsk språk. 
Det blir lagt vekt på evne til 
samarbeid, serviceinnstilling 
og allsidighet.

Ordna arbeidsforhold. 
Lønn etter avtale.

Flere opplysninger om begge 
stillinger kan rettes til daglig leder 
Samuel Lima Madland mob. 94 08 
75 01 / 46 83 78 12.

Skriftlig søknad med CV på begge 
stillinger sendes på e-post til: 
gjesdal@n-lt.no eller bjerkreim.
avloysarlag@n-lt.no innen 
10.09.2020.



VELKOMMEN TIL 
KLINIKKEN 

PÅ NYTORGET 3!

www.bjerkreimlegekontor.no

Vask hendene
og ta vare
på kvarandre!

INFORMASJON

BJERKREIMS   
NYTT

ADVOKAT MONICA SOLBERG-LEINEBØ

Alminnelig praksis. 
Åpent etter timeavtale på «Malerloftet», 4389 Vikeså

Tlf 924 69 775/ 4000 3150
solberg@advokat1.com, www.advokat1.com

Heste- og stordyrpraksis Tore Malmei 900 59 222 

Kontortid: 08.00 - 09.30  

Siden det normalt er 
markenshelg ønsker vi å servere 

BLODKOMLA 
SISTE SØNDAG I SEPTEMBER

Slik at det kan bli litt trivelig i disse tider.

VELKOMMEN INNOM!
INFO TIL BJERKREIMBUEN

SEPTEMBER 2020

BJERKREIMS   
NYTT

COOP EXTRA VIKESÅ
MAN-FRE 07.00-22.00   LØR 08.00-21.00

COOP BYGGMIX/LANDBRUK
MAN-FRE 08.00-18.00   LØR 09.00-16.00

COOP MARKED BJERKREIM 
MAN-FRE 08.30-20.00   LØR 08.30-18.00

Telefon 51 49 13 04

Dyrlege Marit Brevik, Vikeså
Spesialistkompetanse på tannsykdommer 

hund og katt 

Timebestilling 95141920

Vikeså veterinærkontor 
Vakt telefon alle dyr • Tlf. 51 45 21 65

Kiropraktisk behandling av dyr 
Kastrering og sterilisering

Kirurgi  
Digital røntgen 

ID-merking   
Vaksinering

Tannbehandling

ÅPENT TIL KL 22.00 HVER DAG
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