
          
Dalen i Sentrum 

                                                    Organ for eit balansert dalføre  nr 13. okt 2008       

Vi registrerer at formannskapet i Sykkylven slett ikkje vil ha oppvekstsenter i Velledalen, medan 
klingande mynt i eiga lomme i form av auka møtegodtgjersle var problemfritt (no 1300 kroner pr. 
kommunestyremøte). Saka om oppvekstsenter i Velledalen skal opp i kommunestyret 17. november.  

Bedehusbasaren er flytte til fredag 31. oktober. Det er òg visse endringar på programsida i høve til 
det som vart annonsert i siste nummer av DiS. Kåseriet til Liv Randi Bjørlykke må diverre gå ut. Men 
det vert fløytespel av Anette Fet og andakt ved Marianne Valbø, i tillegg til vanlege basaraktivitetar.  
Vinstar vert mottekne med takk, vert det meldt.  

Dyra skal i hus fordi det er haust. Men det er ikkje alltid så enkelt. På Hole sprang nyleg  tre sauer 
utfor eit stup. To av dei døydde på staden, medan den tredje måtte avlivast på grunn av beinbrot. Frå 
Brunstad vert det meldt om effektiv kvigejakt med gevær.   

Rosebuketten går denne gongen til grunneigarane på Brunstad. Alle som har vore på Vellesætra siste 
tida har vorte imponerte av grundig og velgjort arbeid med skogrydding langs vegen opp mot sætra. 
Det er mest så ein ikkje kan kjenne seg att i terrenget. Mykje arbeid står igjen, men 
brunstadkvinnfolka (eller karane) er verdige vinnarar av rosebuketten . Flott tiltak!  

Velledalen sogelag held oktobermøtet sitt i kjellarsalen i Velledalen grendahus tysdag 28. klokka 
1900. Av programmet nemner vi: 
Per Svein Tandstad held fram i serien frå Gange Rolv til Vilhelm Erobreren. 
Gunnar Velle fortel og syner bilete frå turen han hadde til Island og Midtvesten i Amerika sist 
sommar.  
Mat og kaffi.  

Auksjonshuset Egil Brunstad som driv antikk/bruktsal på Brunstad er inne i ein aktiv periode. 
Laurdag 25. og sundag 26. oktober er det igjen ope for kundar, eller folk som berre vil sjå, i 
tidsrommet 1300-1600.  

Dina Kolås, kjend kunstnar frå Ørsta med ullbilete som spesialitet, er påmeld til Førjulsmessa i 
Velledalen grendahus 22. og 23. november. Kolås har delteke tidlegare, men ikkje dei 8-9 siste åra.  

Vinter i kjømda.  Best de e du gjenge der, så kjem snøen dettande, og he`kje du tinga brøyting då, så 
stende du der . Slik kan det også seiast. Over helga er det meldt snø, men fortvil ikkje, Eivind Bolstad 
er klar med brøyteutstyret sitt. Treng du brøyting så ring 415 75 598 (Eivind). Han tek på seg oppdrag 
på alle hald, også for hytteeigarar, med snøfres som kan stillast begge vegar.  

Bravo Susann. Og vi bør vel òg rope eit bravo for hunden Killibrae Scott, ettersom NM i bruk av 
gjetarhund i høgste grad er eit samspel mellom menneske og hund. 13.plassen, og beste NM-debutant, 
var ein prestasjon som vart lagt merke til, i skarp konkurranse med 100 andre hundar. For dei som 
ikkje veit det nemner vi at Susann Osnes er innflyttar frå Ålesund, bur no på Brøvoll, der ho er 
sambuar med Andor Bjørke. Tidlegare i haust vart ho fylkesmeister i bruk av gjetarhund. 
Gratulerer Susann, velledalingane er stolte av deg !!  

Ekstra bading. Frå styret i Velledalen symjehall vert det meldt om ekstra helgabading (med god lunk 
i badstova) på sundagar i tidsrommet 2.november til og med 14. desember. Opningstid: 1400-1700. 
Dette kjem naturlegvis i tillegg til dei vanlege opningstidene tysdag, torsdag og laurdag (sjå 
www.velledalen.net). Dette er ei prøveordning som kan verte utvida om folk sluttar opp om tiltaket.   

http://www.velledalen.net


      

Eivind Bolstad har brøyteutstyret klart.     

  

Haust i Lafjørå
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