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LYGNANYTT
Informasjonsblad frå
Hægebostad kommune

Lygnanytt er attende i ny drakt! Vi vonar det kan bli til nytte og
glede for mange! Vi oppmodar alle lag og foreningar til å nytte
bladet for å informere om sine aktivitetar og tilbod.

Neste nummer av Lygnanytt kjem ut 8 august.
Stoff til dette må sendast inn innan sundag 2 august!

Har du noko å informere om, spørsmål eller noko du saknar
i bladet; send ein mail til:
lygnanytt@haegebostad.kommune.no
eller ring/SMS Kari Fidjeland på 92644005
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INFO OG NYTT FRA
FRIVILLIGSENTRALEN
JUNI/JULI 2020
Mye ble veldig annerledes denne våren pga Covid-19! Alle faste aktiviteter der vi pleide å møtes ble satt
på pause i midten av mars. Vi savner å være SAMMEN på den måten vi er vant til og gleder oss over at
samfunnet nå gradvis er på vei tilbake til normalen!
TUSEN TAKK til alle som har meldt seg som frivillige i denne perioden! Både handlevenner,
telefonvenner og til andre hjelpeoppdrag!
Villigheten til å stille opp for hverandre er enorm! En stor styrke for et lokalsamfunn!
Dere hører fra oss så fort vi planlegger å starte opp igjen de ulike aktivitetene, men under kan dere se litt
av hva som planlegges og jobbes med:
Vi planlegger TUR SAMMEN i august og september, med de restriksjonene som
kreves. Det blir lokale turer, uten felles transport og med egen nistepakke.
Mer info når det nærmer seg!
Vi kommer også til å kjøpe inn flere bålpanner (for midlene vi ikke har fått brukt) som
vi ønsker å plassere på ulike steder i kommunen som kan være fine turmål (1-3 km
gange i lett framkommelig terreng).
Har du forslag til steder der bålpannene kunne vært fine å ha? Vi tar gjerne imot tips!
Kontakt oss på 90024094!
Arr: Lister Friluftsråd, Hægebostad Frisklivsentral og Frivilligsentral – med midler fra Miljødirektoratet/Tilskudd til
friluftslivsaktiviteter

MIDDAG SAMMEN har vi foreløpig ikke fått noe klarsignal om.
Vi vet at MANGE savner denne møteplassen og kommer med info så fort det er mulig å
gjennomføre!

DATA-DROP-IN satser vi på å kunne starte opp igjen til høsten. Vi har også, sammen
med biblioteket, fått et statlig tilskudd på 80.000,- for å tilby dere innbyggere et
kommunalt veiledningstilbud innen digital kompetanse, DIGIHJELPEN. Trolig oppstart i
uke 38. Mer info etter hvert!
Ellers anbefaler vi et medlemskap i Seniornett Hægebostad! Medlemmer i Seniornett har
gratis datahjelp! For 350,- i året kan du ringe alle hverdager fra 09-15.30 og få hjelp av
hyggelige og dyktige folk som er godt vant til å snakke med akkurat sånne som deg! Du får Seniornett
Magasinet tilsendt i posten, tilgang til web-sider med masse info, tips og nettkurs + månedlig nyhetsbrev
pr e-post.
Ring 47484868 eller send en mail til medlem@seniornett.no for å tegne et medlemsskap for 2020!
Arr: Hægebostad Frivilligsentral, Hægebostad og Eiken bibliotek, Seniornett Hægebostad

Vi er kjempeglad for å ha funnet en løsning for å fortsatt kunne gi ut LYGNANYTT!
Et samarbeid mellom Snartemo Aktivitetssenter, Tjenestetorget og Frivilligsentralen.
Ei feiende flott dame (Kari Fidjeland) har meldt seg som frivillig og vil bidra til å få ut
infobladet igjen i en periode! Lygnanytt ligger på butikkene, kommunehuset,
bibliotekene og Eiken bu- og omsorgssenter. Det er bare å forsyne seg!
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FORENINGSPORTALEN er endelig på plass i Hægebostad! Nærmere 60 ulike frivillige lag
og foreninger er lagt inn og fordelt i ulike kategorier.
Nå oppfordrer vi alle lag/foreninger til å legge inn litt utfyllende info om det dere
holder på med og tilbyr! Det er av STOR verdi at dere alle er synlige og tilgjengelige for
kommunens innbyggere! Alle kontakter skal ha mottatt kode for å kunne redigere direkte i
portalen.
Har du ikke mottatt kode? Oppdager du at din forening ikke ligger inne? Trenger du hjelp til redigering?
Ikke nøl med å ta kontakt (90024094) Vi hjelper mer enn gjerne!
I nærmeste framtid vil det også bli klart en aktivitetskalender der alle kan legge inn sine aktiviteter og
arrangementer.
Kom direkte til portalen her: https://haegebostad.foreningsportal.no/
Link til portalen ligger både på kommunens og Frivilligsentralens hjemmeside.
Vil du være L Y T T E V E N N høsten 2020?
Som lyttevenn kommer du til skolen etter avtalt tid, 2 timer x 1 pr uke fra skolens
høstferie til påskeferien begynner. Du lytter til elever som akkurat har knekt lesekoden
og er svært motiverte for å lese. Eleven leser høyt, du hjelper til med å forstå det de
leser. Lesinga foregår på tomannshånd, ca 15 minutter pr elev. Her utvikles både
gode leseferdigheter, vennskap og kunnskap på tvers av generasjoner!
Kontakt Gladys Handeland (92636164) eller Katrine R Vatne (90024094) hvis du har spørsmål eller vil
melde deg som lyttevenn – INNEN 1.september
Samarbeid mellom Eldrerådet, barneskolene og Frivilligsentralen. Se www.lyttevenn.no

Er du ung, bosatt i Hægebostad og på jakt etter litt jobb i sommer?
KANSKJE vi har drømmejobben til deg!
Lister Friluftsråd i samarbeid med Frisklivsentralen og Frivilligsentralen har søkt om
midler fra Gjensidigestiftelsen til aktiviteter for barn og unge i sommer.
Vi har søkt om midler til en utstyrssentral med gratis utlån av frilufts- og
aktivitetsutstyr. Vi håper på å etablere dette som en BUA-ordning, se mer
på BUA.io
Vi ønsker å ha klar en til to personer til å begynne så snart vi har fått svar på søknaden. KANSKJE
allerede fra 15.juni.
Du vil få opplæring og oppfølging fra en som har hovedansvar for utstyrsbasen.
Jobben vil omfatte:
2 uker til etablering og opplæring, 2 dager i uka åpningstid i sommerferien, 2 ettermiddager i uka
åpningstid fram til høstferien. Mulighet for forlengelse.
Vi ønsker å ansette 2 personer. En over 18 år + en fra 16 år og oppover.
Dette ser vi etter hos deg:
• Interesse for og gjerne litt erfaring med friluftsliv
• Kunne beherske bruk av data og sosiale medier
• Serviceinnstilt og hyggelig
• Ansvarlig, selvstendig, løsningsorientert og lærevillig
Søknad sendes til:lister@friluftsrad.no. Har du spørsmål? Ring oss gjerne:
Christian Landmark 971 32 728 (Friluftsrådet)
Katrine R. Vatne 900 24 094 (Frivilligsentralen)
SOMMER–STENGT SENTRAL
Sentralen blir stengt fra uke 27-32. Vi ønsker alle en god sommer og
gleder oss til å starte opp igjen i midten av august!
www.haegebostad.frivilligsentral.no/ Lik/følg oss på Facebook
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SANGSTUND
for beboerne på Eiken bu- og omsorgssenter/HDO-boligene

3 torsdager - 3 terrasser
4.juni
Oline & Emilie
11.juni
Anna Oline m/flere
18.juni
Johannes i Osen
Beboerne kan sitte inne i døråpningen mens sangerne
holder til på terrassen.
Vi har et lydanlegg som gjør det mulig for alle å høre.
Vi håper på noen gode øyeblikk og gode
#møtemellommennesker – på trygg
avstand!
16.30 – 17.00 Terrassen ved HDO boligene
17.00 – 17.30 Terrassen ved avdeling C
17.30 – 18.00 Terrassen ved avdeling B
Arrangementene er i samråd med kommuneoverlegen. Arr:
Frivilligsentralen/Den Kulturelle Spaserstokken, Hægebostad
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Snart klart for Sommerles 2020!
Snart er det klart for den digitale lesekampanjen Sommerles.no. Fra 1. juni kan alle 1. - 7.klassinger + de som skal begynne på skolen =l høsten i Hægebostad kommune være med
på Norges kuleste lesekampanje, sammen med barn fra hele Norge. Sommerles.no har
vært en stor suksess gjennom ﬂere år. I Gor deltok over 130 000 barn. Målet med
kampanjen er å mo=vere barna =l å lese så mye de bare orker i løpet av en lang
sommerferie, og dermed øke lesekompetansen, i en periode der den vanligvis svekkes.
Kodeord i lesekampanjen ﬁnner du som oppslag på biblioteket, eller på Hægebostad og
Eiken folkebibliotek sin facebookside. Husker du brukernavn og passord fra I Gor, kan deOe
brukes på nyO i år.
Sommerles.no gjør det gøy å lese!
- Sommerles.no er en digital lesekampanje på neOsiden sommerles.no. Barna lager seg en
proﬁl, registrerer alt de leser i kampanjeperioden og får XP (poeng) for hver leste side.
- Sommerles.no er for barn i 1. - 7. Klasse + de som nå skal begynne på skolen =l høsten.
Sommerles varer fra 1. juni =l 31. august.
- Barna får =lgang =l en spesialskrevet fortelling av forfaOer Mari Moen Holsve
- I =llegg =l XP kan barna også gjøre seg fortjent =l digitale troféer og kule premier som kan
hentes på biblioteket!
- Sommerles er utviklet av VesXold og Telemark fylkesbibliotek og Snu= AS.
- Sommerles ledes i 2020 av Viken fylkesbibliotek.
Kontaktperson: Hægebostad og Eiken folkebibliotek v/Anne Turid Nøkland. Ved spørsmål ta
kontakt: anne-turid.nokland@haegebostad.kommune.no
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DRIVE-IN KONSERT
OG GUDSTJENESTE
SELVESTE
TINGHELGA PÅ
TINGPLASSEN!
Lørdag 13. JUNI kl. 20:

RETT KURS
Gjesteartister:
Anne Lise Haddeland
og Elisabeth Gjerde
Appel ved Jostein Åsen
DRIVE-IN kiosksalg!
Søndag 14. JUN kl. 12: DRIVE-IN gudstjeneste
LOVSANGSTEAMET, FRELSESARMEEN OG
PREST BERNT RUNE DELTAR!
Mulighet for å vippse gave til Moria/Hellasflyktninger (lørdag) og Frelsesarmeen (søndag)

Bli med mens
VI SER FRAM MOT FOLKEFEST i 2021 PÅ

Arr: Unges misjon, IMF, NLM, Hægebostad menighet
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INFORMASJON FRÅ EIKEN SOGELAG: P.g.a. Korona har sogelaget halde ein lav proﬁl i vår, det har
vore «unntaksVlstand» på så mange måtar. Årsmøtet vårt blei avlyst, og me kjem ikkje Vl å halda
nyY før neste år. Til alt overmål har Naturlos-he[et ved ein feil ikkje bliY delt ut Vl husstandane i
Eiken, og deYe visste me ikkje før just nå. Derfor er fredsmarsjen som me snart skal arrangera,
som ei markering av 75 års-jubilèet over frigjeringa, antakeleg lite kjend. (He[a blir lagde ut på
buVkkane i desse dagar, så det går an å sikra seg eiY der.) Derfor er det makelaust med
LygnanyY, - me er SÅ glade for at deYe blir giY ut aY! Elles blir arrangementet annonsert i aviser
og på Facebook liY seinare.

FREDSMARSJ SUNDAG 21. JUNI.
Sogelaga i Eiken og Åseral arrangerer fredsmarsj =l monumentet over ﬂystyrten på
TindeGellet i 1944.
Oppmøte på Eiken Skule kl. 10.00.
(Det blir altså IKKJE veteranbussar som først annonsert, også deYe p.g.a. Korona.)
Bilane må fyllast så godt som mogeleg, og alle sjåførane får i oppgåve å levera inn
ei liste over namn og telefonnmmer på alle personane i sin bil, deYe evt.
smiYesporing.
Derifrå køyrer me i privatbilar =l vegkrysset ved Krobu, og då er det ca. 4 km å gå =l
Kissvatn, Fjeddebu og TindeGellet.
Turen =lbake går ned Høyheddarskaret, Kissvatn og vidare =l utgangspunktet.
Det blir liO program undervegs, innlagde pausar og kransepåleggjing ved ordførar
Margrete Handeland. Sogelaga legg også på blomar.
Me vil også selja DVD’ar frå krigsminnneturen i Gor, der me gjekk i spora =l Tor Hugo
då han ﬂykta frå tyskarane.
Hede om ﬂystyrten på TindeGellet, forfaOa av Jørgen Åsland, Åseral, blir også å få
kjøpt. OG - ME HAR VIPPS!
Ta elles med nistemat og elles godt turutstyr.

VEL MØTT!

EIKEN SOGELAG

ÅSERAL SOGELAG
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Dra Vl Hekkdell
Velkommen Vl sommer stevne i
Bryggesåhommen søndag 12. juli.
Andakt .
Sang .
Lokalhistorie .
Kollekt Vl Imf Sør.
Ta med mat.
Oppmøte på Eiken bedehus kl. 11.00 for
samkjøring Vl Hekkdell. Bompengar.
Alle velkomne.
Eiken Imf/ Imf Sør.
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Samlingar om Bibel og bøn på
Birkeland bedehus sommaren 2020!
Det blir enkle samlingspunkt med Bibellesning og
bønefellesskap på Birkeland bedehus g jennom heile
sommaren 2020!
Kom som du er for å dele trua og livet!
Det blir samling desse tirsdagane klokka 20:30
9 juni
16 juni
7 juli
21 juli
4 august
18 august
Merk at det blir berre ei veke mellom 9 og 16 juni, og så
tre veker til 7 juli. Elles er samlingane annankvar tirsdag.
Me fylg jer smittevernråda om 1 meters avstand og hygiene.
Har du symptom på sjukdom, bli heime. :)

VELKOMEN!
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Gudstjenester i Eiken og Hægebostad juni/juli 2020

Lørdag 13. juni kl. 20: Drive-In konsert på Tingplassen
(se eget oppslag)
Søndag 14. juni kl. 12 på Tingplassen: Drive-In
gudstjeneste. Lovsangsteamet, Frelsesarmeen, Prest Bernt
Rune Sandrib. Takkoffer: Frelsesarmeen (VIPPS)
Søndag 21. juni kl. 11: Gudsteneste i Eiken kyrkje. Ruth
Miriam Foss. Nattverd. Takkoffer: Sammen som kirke i
hele verden – Fattige og nødstilte i Jerusalem.
Søndag 12. juli kl. 11: Gudstjeneste i Hægebostad kirke.
Nattverd. Bernt Rune Sandrib. Takkoffer: Sjømannskirka.
Søndag 19. juli kl. 11: Gudsteneste i Eiken kyrkje. Bernt
Rune Sandrib. Takkoffer: Blå Kors
Alle arrangement må følge de rammer som helsemyndighetene
setter i forbindelse med Covid-19 (Korona)-pandemien.

www.haegebostad.kirken.no

Kirka i Hægebostad og Eiken

Gudstjenester fra Eiken kyrkje kan følges live på:
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I Eiken og Hægebostad vil vi
være med og stå:

Mange menigheter samler seg nå til hjelp for dem som har det ekstra vanskelig i koronatida.
I denne omfattende aksjonen har Eiken og Hægebostad menigheter valgt å gi sin støtte
tilfluktsstedet Machaseh i Jerusalem. Israelsmisjonen er norsk partner i dette arbeidet.
I denne tida har behovet for hjelp ved tilfluktstedet eksplodert. Derfor mobiliserer vi
nå til innsamling for å gi ET GODT BIDRAG I NØDEN.
EIKEN OG HÆGEBOSTAD MENIGHET SIN MÅLSETNING: kr. 18 000 på VIPPS og på
FACEBOOK. Du kan også bruke bankgirokonto 3123 12 00048. Merk innbetalingen
«Sammen». Gi din gave på:
Søk opp Eiken sokn (106188) eller Hægebostad sokn (106189).
Nederst i VIPPSbildet finner du «Sammen-aksjon»)
Vi har også opprettet en egen innsamling på Facebook:

Facebook-aksjonen finner du på Facebooksida
vår: Kirka i Hægebostad og Eiken
Mer informasjon på menighetens nettside: www.haegebostad.kirken.no eller på facebook
På aksjonens nettside kan du også lese mer: www.kirken.no/AGDSammen
SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN
- Agder og Telemark bispedømmes misjonssolidaritet under korona-pandemien
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