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LYGNANYTT
Informasjonsblad frå
Hægebostad kommune

Neste nummer av Lygnanytt kjem ut 7 september.
Stoff til dette må sendast inn innan sundag 30 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

INFO OG NYTT FRA
FRIVILLIGSENTRALEN
AUGUST 2020
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

MIDDAG

S A M M E N har vi foreløpig ikke fått noe klarsignal om å
kunne starte opp igjen pga Corona-situasjonen.
Vi vet at MANGE savner denne møteplassen og kommer med info så fort det er
mulig å gjennomføre!
D A T A – D R O P – I N 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!
Arr: Hægebostad Frivilligsentral, Hægebostad og Eiken bibliotek, Seniornett Hægebostad

F O R E N I N G S P O R T A L E N 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.

TUR SAMMEN 2020
I høst blir det turer innad i kommunen, uten felles transport og med egen
nistepakke (pga Corona-restriksjoner), men fortsatt gode naturopplevelser,
sammen med andre, til naturperler i Listerområdet
Mer info kommer, men hold av disse datoene og bli med på tur:
TIRSDAG 25. august
TIRSDAG 22.september
1-3 km sakte gange på turstier med turledere fra Friskliv- og Frivilligsentralen
Siden vi ikke bruker penger på verken transport eller mat har vi kjøpt inn
bålpanner som vi har delt ut og fått plassert på ulike steder i kommunen!
Flotte turmål i områder med lett framkommelig terreng, også tilrettelagt for
rullestol/barnevogn.
Vi oppmuntrer til mange trivelige turer!
-

gapahuken v/Lokavannet, Naglestad – HIL

-

gapahuken v/Kollemomonen – HIL + Lygna Elveeigarlag II

-

Neset ved Eilifstad – Lygna Elveeigarlag II

-

Kyrkjeodden – EIL

-

gapahuk ved Lygne, Lygneparken – EIL

Arr: Lister Friluftsråd, Hægebostad Frisklivsentral og Frivilligsentral – med midler fra Miljødirektoratet/
Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

BUA Hægebostad
I samarbeid med Lister Friluftsråd fikk vi 164.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen
til aktiviteter for barn og unge i sommer! I tråd med søknaden har vi dermed
etablert en gratis utlånsordning av forskjellig sports- og friluftsutstyr som
har til hensikt å gi barn og unge gode muligheter til å prøve fleire og meir varierte
aktiviteter.
Følg oss på Facebook og få info om hvordan du kan låne utstyr og kva slags utstyr vi har!
Vi sier: #førstemanntilbua

www.haegebostad.frivilligsentral.no/ Lik og følg oss på Facebook

KULTURMIDLAR 2020
Søknadsskjema ﬁnn de i Lygnany; og på kommunen
si heimeside.
Frist for innlevering er 1. september 2020.
Retningsliner for tildeling av kulturmidlar vedteke av
kommunestyret 26.06.03.
Søknadskriteria:
· Organisasjonen og aktiviteten må vera open for alle.
· Søknaden må sendast innan fristen og godkjent rekneskap må leggast ved.
· Organisasjonar med fleire underavdelingar eller aktivitetar må skriva ein samla søknad.
· Over halvdelen av medlemmane må vera under 25 år og busett i Hægebostad kommune.
Det kan gjerast unntak frå dette dersom laget har ein betydeleg aktivitet for barn og unge,
men likevel har størst del av vaksne over 25 år.
Det må vera medlemsavgift/medlemsregistrering dersom det skal ytast midlar.

Unntak frå tilskot:
Velforeiningar og bygg- og anlegg kan ikkje få stønad frå desse midlane. Heller ikkje
kommersielle tiltak, politiske organisasjonar, skoleklassar, barnehagar, konfirmantgrupper,
foreiningar som har til oppgåve å ivareta medlemmane sine yrkesmessige og økonomiske
interesser.

Fordelingsnøkkel:
· Tal på aktive, betalande medlemmer
· Tal på barn og unge under 25 år i laget
· Kostnadsnivå og hyppighet på aktiviteten i laget
· Årlege inntekter og utgifter
Totalvurdering i høve til eks. ”utsette” grupper

Klagerett:
Det blir gjeven klagerett som enkeltvedtak etter vanlege reglar i Forvaltningslova.

Hægebostad kommune - Ekstra næringsfond
Covid 19
Næringsfond pålydende kr 706 000
Første frist 13.08. Sakene behandles fortløpende i formannskapsmøtene fram Al midlene er brukt
opp.
Som en del av den nasjonale hjelpepakken knyEet Al covid-19, har Hægebostad kommune bliE
Aldelt 706 000 kroner Al kommunens næringsfond. Disse midlene skal fordeles videre Al bedriKer
og næringsorganisasjoner
Kort om ordningen
•

Tilskuddet skal gis 2l bedri4er eller andre næringsaktører.

•

Stø9en skal i utgangspunktet ikke gå 2l dri4.

•

Midlene skal brukes 2l bedri4sre9et stø9e og 2l andre nærings2ltak som kommunen
mener er rik2g for å motvirke nega2ve virkninger av koronaviruset.

Til bedriKsutvikling kan det ytes Alskudd innAl 50 prosent av Altakets dokumenterte kostnader. Til
samarbeidsprosjekter eller sektorutviklingsprosjekter, kan det ytes Alskudd innAl 75 prosent av
Altakets dokumenterte kostnader. Regler om bagatellmessig støEe gjelder.
Vurdering av søknader
BedriKer, etablerere eller næringsaktører er registrert i Hægebostad kommune.
I vurderingen av søknadene om Alskudd legges det særlig vekt på:
a) i hvor stor grad Altaket fremmer økt akAvitet, sysselseTng og verdiskaping basert på lokale
uUordringer
b) i hvor stor grad bedriKsreEede Altak, Alskudd Al etablerere og andre næringsreEede Altak antas
å motvirke negaAve virkninger av covid-19-utbruddet
c) hvor raskt Altaket kan seEes i gang
Hvordan søke?
Send inn søknad Al post@haegebostad.kommune.no
Ta kontakt med enhetsleder Ståle Olsen
stale.olsen@haegebostad.kommune.no eller telefon 90 20 60 28 om du har spørsmål knyEet Al
søknaden.

KONFIRMASJON PÅ EIKEN BEDEHUS

SØNDAG 9. AUGUST kl 11 på Eiken bedehus
ønsker vi bedehusets konﬁrmanter med familier velkommen 2l
konﬁrmasjonsmøte. På grunn av smi9evernsreglene blir det ikke
en åpen seremoni. Hver konﬁrmant kan ta med seg 30 gjester 2l
møtet.
Årets konﬁrmanter er:
Ingrid Engedal, Aslak Linjord, Hedda Orthe, Line Orthe og Ingfrid
Sindland

- Tale av Tommy Greibesland
- Sang av lovsangsteam
- Kollekt
- Bønn for konﬁrmantene
Arrangør Eiken Indremisjon

Eiken bedehus
Onsdagsmøter i august.
Onsdag 5. august kl. 20.00
Onsdag 12. august kl. 20.00
Onsdag 19 august kl. 20.00
Onsdag 26. august kl. 20.00
Du er velkommen
Eiken Indremisjon

Møter og gudstenester i Hægebostad høst 2020
Dette er et forslag. Pga covid-19 kan det komme endringer.

EIKEN BEDEHUS
Fredag 4. sep kl 19.30

Over 3 milliarder mennesker tilhører
folkegrupper som enda ikke har fått høre om
Jesus. Mange av dem bor bak stengte grenser,
hvor tradisjonell misjon er forbudt.
Noreas radio og TV-programmer
bryter grensene hver dag.
Et av programmene heter Håpets Kvinner.
Hver uke når det inn til kvinner i noen av
verdens mest stengte land, som Nord-Korea,
Saudi-Arabia og Somalia.

Kom til Eiken Bedehus denne fredagen, og
hør mer om hvordan du kan være med på å
fullføre misjonsoppdraget.

«Eiken-Gjengen» med
Eli Håland synger,
og det blir kaffemat etterpå.
Arr. Eiken Indremisjon

Harald Endresen er medieleder i Norea, og har jobbet
med radio og TV-produksjon
i over 20 år. Han vil tale og
fortelle fra Noreas arbeid for
å nå de minst nådde med
evangeliet.
Det blir anledning til å gi en gave til
Norea Mediemisjon.

Velkommen!

Snartemodugnaðr
5.september kl. 12-15

Arbeidsgruppe om uYørt forskning
Status, visninger og fortellinger
Bakgrunn: Utgangspunktet for Snartemodugnaðr har sin opprinnelse i interesse for de komplekse
strukturene 2l brikkevevede bånd fra gravene II og V. At der ﬁnnes to gullsverd i 2llegg er ikke mindre
inspirerende. Funnene har inspirert ildsjeler i Norden 2l å vende 2lbake 2l og gjenskape de.
I et større perspek2v kan vi si at de forseggjorte Snartemo-funnene viser 2l at vi var en del av et større
samfunn. Mennesker, ideer, gjenstander, råvarer og kunnskap reiste med enkeltpersoner og ble holdt og
vedlikeholdt av samfunnet - 2l noe skjedde og nye kulturelle trender tok over. Hva som skjedde og hvor dyp
var endringen er fortsa9 ikke helt forstå9.
Snartemodugnaðr har formål i å utvide kunnskapen av de vik2ge funnene. Kommende publikasjon blir
redigert av Frans-Arne Hedlund Stylegar fra Mul2consult.
I vente av publikasjon vil der være enkelte fotorestriksjoner for dagen. Vi ber derfor at all fotografering
avtales på forhånd.

Tingvatn fornminnepark, Lygnaveien 1221, 4595 Tingvatn

Tingvatn@vestagdermuseet.no

Gudstjenester i Eiken og Hægebostad august-september
2020

Søndag 16. august kl. 11: Gudsteneste i Eiken kyrkje ved Ragnhild
Synnøve Lied. Nattverd. Takkoffer: Søndagsskolekretsen.
Søndag 23. august kl. 11: Temagudstjeneste i Hægebostad kirke:
«Jeg - en Giver». Søndagsskole. Takkoffer: Hægebostad og Beit Eliahu
menigheter. Årsmøte/mat etter gudstjenesten.
Søndag 30. august kl. 11: Gudstjeneste i Hægebostad kirke ved
konfirmantene. Bernt Rune Sandrib. Søndagsskole. Nattverd.
Konfirmantfest etter gudstjenesten. Takkoffer.
Søndag 6. september kl. 11: Gudsteneste i Eiken kyrkje ved
konfirmantane. Bernt Rune Sandrib. Søndagsklubb. Nattverd.
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Mongolia. Konfirmantfest etter
gudstenesta.
Søndag 13. september kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste i Hægebostad
kirke. Søndagsskole. Bernt Rune Sandrib. Lovsangsteamet. Musikk: Brit
Skoland, orgel; Oddbjørn Stakkeland: trompet. Takkoffer: Menigheten
Søndag 20. september kl. 11: Konfirmasjonsgudsteneste i Eiken kyrkje.
Musikk: Brit Skoland, orgel; Oddbjørn Stakkeland: trompet. Takkoffer:
Kyrkjelyden.
Søndag 27. september: Gudstjeneste i Hægebostad kirke.
Konfirmantjubileum. Søndagsskole. Dåp og nattverd. Takkoffer:
Stefanusalliansen. Kirkekaffe.
Alle arrangement må følge de rammer som helsemyndighetene setter i forbindelse med Covid-19
(Korona)-pandemien. Eventuell planlagt servering/kirkekaffe vil være avhengig av disse.

www.haegebostad.kirken.no
Kirka i Hægebostad og
EikenGudstjenester fra Eiken kyrkje kan følges live på:
Eiken kirke

onsdagskveld

Birkeland bedehus 9/11 kl 19:30
Denne onsdagskvelden dykker vi litt
dypere inn i et tema/Bibeltekst.

Asbjørn Handeland

kommer og taler/underviser!

Tema: FORNYELSE

Mulighet for spørsmål og forbønn/
samtale etter talen.

På grunn av korona-restriksjoner samles vi i
kjelleren der det er lett å spre stolene utover.
Husk god hygiene og avstand!

Arr: NLM Hægebostad

