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Lygne, Eiken nedanfor Steis-bygget. Foto: Ruth Anita Kjellingland

NESTE LYGNANYTT KJEM UT 7 DESEMBER!
Har du noko å informere om frå ditt lag/forening, så send ein mail til
lygnanytt@haegebostad.kommune.no innan sundag 30 november!
Du kan òg ringe Kari Fidjeland på tlf 92644005.
Har du eit fint bilete frå ein eller anna plass i Hægebostad kommune?
Send det til lygnanytt@hagegebostad.kommune.no! Skriv kor bilete er teke og evt
navn på fotograf i mailen. Biletet blir trykt i svart/kvitt.

Informasjon fra ordfører
Vi har allerede kommet langt ut på høsten, og det kjennes som om 7da går raskere og raskere år for år.
Noen vik7ge saker kommunestyret har jobbet med de siste månedene er høringsinnspill 7l Agder 2030 og
innspill 7l ny Listerplan. Det er veldig bra at det er utarbeidet og vedtaD en frivillighetserklæring, og vi må
bruke denne ak7vt framover for å få et best mulig samspill mellom frivillige og kommune. Vik7ge saker som
kommer i 7den framover er blant annet kommunens planprogram, avtale om Byremo ungdomsskole,
vedtekter for barnehage, revidering av serviceerklæringer og utviding av snøskuterløyper.
Rådmannens forslag 7l budsjeD for 2021 presenteres for kommunestyret og rådene 5. november. Det ble
før sommeren, i sak om foreløpige rammer, varslet om stramme økonomiske rammer for 2021.
Formannskapet har fåD informasjon om at regjeringens forslag 7l statsbudsjeD innebærer yDerligere
reduksjoner sammenlignet med 7dligere anslag.
Det er per dags dato fremdeles usikkert om kommunen i sin helhet får kompensert koronautgiLer 7l driL
for å ivareta smiDevernhensyn. Dersom disse kostnadene ikke blir fullt ut kompensert, må de tas fra
driLsbudsjeD i 2020, og må tas høyde for i budsjeDet for 2021.
Det blir mange tøﬀe tak i en kommune når økonomien ikke strekker 7l. Gode ru7ner for involvering, dialog
og informasjon er vik7g for å skape forståelse for situasjonen hos ansaDe, poli7kere og innbyggere. Det har
vært fokus på plan for involvering av 7llitsvalgte og dialog mellom poli7kere og ledere den siste 7den. Vi må
jobbe videre med å utarbeid gode ru7ner for informasjon og involvering av innbyggere og frivillige lag og
organisasjoner.
Koronasituasjonen påvirker fremdeles arbeidet og tjenestene i kommunen. Det er naturlig nok høyere
fravær ved mange avdelinger, pga. strenge krav 7l å gå på jobb med luLveissymptomer. Arbeidsbelastningen
øker på de ansaDe når fraværet øker, og deDe er krevende å stå i over 7d. Kommunens smiDevernsarbeid
ledes nå av en beredskapsgruppe bestående av rådmann, kommuneoverlege, enhetsleder plan og driL,
enhetsleder Hægebostad barnehage og enhetsleder helse.
Tusen takk 7l alle ansaDe og innbyggere for deres innsats for å gi gode tjenester og deres innsats for å holde
smiDepresset nede i den situasjonen vi står i.
Kommunen har moDaD koronamidler 7l vedlikeholdsprosjekter, ﬂomsikringsprosjekter og lokalt
næringsfond. Vi har haD som mål å få midlene i lokalt næringsfond ut 7l bedriLer så raskt som mulig. Krav
7l rapporteringssystem har ført 7l at kommunen må bevilge disse gjennom Listerfondet, og det er derfor
lengre saksbehandlings7d enn først antaD. Alle koronamidlene Hægebostad har fåD i siD næringsfond går
7lbake 7l bedriLer i Hægebostad.
Årets tv-aksjon ble en annerledes aksjon enn 7dligere år. Pga. smiDevernsituasjonen ble det digitale
bøssebærere istedenfor dør- 7l-dør aksjon. I Hægebostad ble det totalt samlet inn 39 760 kr 7l årets tvaksjon. Takk 7l alle som har bidraD med gave 7l kampen mot plast i havet.
Til sluD vil jeg sende en takk 7l engasjerte elever og foreldre ved kulturskolen som har saD i gang en
underskriLskampanje for å synliggjøre hvor vik7g kulturskole7lbudet er for kommunens innbyggere. Det er
veldig bra at foreldre oppfordrer barna 7l å engasjer seg og si ifra om de sakene som er vik7ge for dem.
Margrethe Handeland

TINGVATN
Birkeland Handelslag AS ønsker å støtte tiltak som fremmer
aktivitet, trivsel og økt livskvalitet for beboerne i nærmiljøet.

I år, mer enn noen gang, har vi sett hvor viktig det frivillige arbeidet
er for bygda vår og vi vil g jerne være med å bidra til at dette
arbeidet skal fortsette å blomstre.

Birkeland Handelslag AS viderefører ordningen der lag/foreninger
kan søke om økonomisk støtte til sitt arbeid. Det er styret som vil
behandle søknadene og avg jør hvem som skal få tildelt støtte og
størrelsen på denne.

Alle grupper, lag og foreninger kan søke. Målgruppen er alle som
tilhører Kollemo skolekrets, uavhengig av alder.
Det kan søkes om inntil 10 000,-.
Søknaden må være skriftlig og inneholde en tydelig beskrivelse av
hva pengene skal brukes til.
Det gis ikke støtte til ordinær drift eller tiltak som allerede er
gjennomført.
Tildelingen vil bli kunngjort i løpet av desember.
Søknadsfristen er 1.desember 2020
Joker Tingvatn
Lygnaveien 979
4595 Tingvatn

joker.tingvatn@joker.no

Kjøttbasar 2020
Hægebostad Fotball
I år blir basaren digitalt,
Trekkning Fredag 20 nov kl 19
Kjøping av lodd skjer via
Vipps: 109884
Kontonr: 3123 63 79933
MerK: kjøttbasar + navn
50 kr pr lodd
Utlodding av Halve Griser, Fenalår,
Pinnekjøtt, Ribbe
Vinnere blir kontaktet og vi kommer å
leverer premiene den kvelden
Sparebanken Sør er hovedsponsor til Fotballen i Hægebostad

Barneforeningens julemesse på Birkeland bedehus 2020 blir ganske annerledes enn vanlig.
Likevel håper vi du vil være med å støtte det viktige misjons- og bistandsarbeidet som drives av
NLM og NMS ved å ta lodd på vår digitale utgave av julemessa!

LØRDAG 21/11 KL 17:00
blir det en digital sending med innslag fra Søndagsskolen, andakt ved Tor
André Haddeland, sang av Elisabeth Gjerde, glimt fra misjonen,
og til slutt går vi «live» med trekning av flotte gevinster!
Du kan få med deg sendingen ved å søke opp arrangementet «Julemessa 2020 Hægebostad» på
Facebook, og følge linken der, eller du kan finne sendingen under «Hægebostad menighet» på YouTube
(vi låner kirkas YouTube-kanal for enkelhets skyld). Har du ikke kompetanse på dette, så avtal å se
sammen med noen du kjenner som kan hjelpe deg!
Hvordan kjøpe lodd? Du kan kjøpe lodd ved å enten bruke
- Vipps: #129755 (vi låner B.land og Sn.mo Søndagsskoles vippsnr for anledningen) innen lørdag 21/11 kl 16:00.
- Barneforeningens kontonummer: 3123 58 08733 innen onsdag 18/11 kl 22:00.
- Sende en sms/ringe til enten Siri Syrstad (41444388) eller Åse Reidun Lande (95757143), si hvor mange lodd du
vil ha og avtal betaling med de, innen lørdag 21/11 kl 16.00.
-

Det vil sitte noen og selge lodd på Joker Tingvatn lørdag 7/11 og fredag 13/11 (med forbehold om endringer)

Det blir ei vanlig loddbok og ei barnebok! Dersom du vil ha lodd på barneboka - oppgi dette med
melding i vipps/kontobetaling!
Gevinster blir blant annet....
Gavekort Joker Tingvatn, julekrybbe fra Betlehem, ullpledd, slakterknivsett, gavekort
Stompen bakeri, dyne- og putesett, sengesett, fruktkorg, m.m.
På barneboka blir det lekelastebil, gavekort Sørlandsbadet, Playmobil, dukkehus, lego, m.m.. :)
ALLE INNTEKTER GÅR SOM VANLIG TIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND OG DET NORSKE MISJONSSELKSAP

TUSEN TAKK FOR DIN STØTTE!!

- til å ta lodd og følge vår
digitale sending 21/11!

Kr 50 per
lodd!

BASARen
på Snartemo aktivitetssenter
Er ikke avlyst i år, men den blir på en annen måte pga corona.

Vi har LODDBOK med masse flotte gevinster!!!
Loddboka trekkes mandag 30.november,
og gevinster som skal leveres i bygda blir kjørt rundt 1.
desember.
Vi har ikke åresalg i år.

ÅRSMØTE 2020

lodd koster kr 50,- pr stykk.

Lodd kan kjøpes på vipps nr 549283

eller konto nr 3123.08.40205 , må merkes med lodd BASAR SNARTEMO,
lodd må kjøpes innen 29.november.
GEVINSTER:
•

1 mål ved

•

EL SPARKESYKKEL

•

ULL sett med pledd, sitteunderlag, pannebånd, pulsvarmere og
sokker

•

Brodert julekalender

•

Stor kasse med tennbriketter

•

Brodert løper

•

Mindre ullsett: sitteunderlag, pannebånd og pulsvarmere

•

Flott verktøysett

•

Stor fruktkurv (sponset av Joker)
m.m.

ÅRSMØTE 2020
Fagforbundet Hægebostad har årsmøte
onsdag 9. desember 2020.
Nostalgilåven på Nøkland kl. 18:00
Dagsorden:
Vanlige årsmøtesaker.
Utdeling av hedersmerker.
God mat og omvisning.
Eventuelle saker sendes på mail til marit.eiken@gmail.com innen 1. des.
20
Påmelding til:
Frist: 6. des.

Marit:
Britt Tove:

90750271
97795144

Alle medlemmer, arbeidsaktive, uføre og pensjonister er hjertelig
velkommen.

Styret.
Fagforbundet er LOs største forbund, med rundt 335 000 medlemmer.
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
private og offentlige virksomheter og i sykehusene.

Gudstjenester i Eiken og Hægebostad november-desember 2020

Søndag 1. november kl. 11: Allehelgensgudsteneste i Eiken kyrkje. Dåp
og nattverd. Bernt Rune Sandrib. Takkoffer: Kirkens SOS
Søndag 1. november kl. 19: Allehelgensgudsteneste i Hægebostad kirke.
Bernt Rune Sandrib. Nattverd. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
Søndag 8. november kl. 11: Familiegudstjeneste i Hægebostad kirke.
Bernt Rune Sandrib. Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok. Takkoffer:
Hægebostad menighet
Søndag 15. november kl. 11: Familiegudsteneste i Eiken kyrkje. Lys
Våken. Bibelutdeling til 5.-klassingane. Nattverd. Takkoffer:
Trusopplæringa
Søndag 22. november kl.11: Gudstjeneste i Hægebostad kirke.
Generalsekretær Vegard Soltveit. Bernt Rune Sandrib. Nattverd.
Takkoffer: Beit Eliahu
Søndag 6. desember kl. 11: Familiegudstjeneste 1. søndag i advent i
Eiken kyrkje. 4-årsbok. Bernt Rune Sandrib. Takkoffer: Kyrkjelyden
Søndag 13. desember kl. 17.00: Lysmesse og adventskonsert i
Hægebostad kirke. Konfirmantene, Bernt Rune Sandrib, lokale sangere
og musikere. Takkoffer: Misjonsprosjektet
Torsdag 17. desember kl. 17.30 og kl. 20.00: Konsert i Hægebostad kirke
ved Byremo Gospelkor og Byremo Gospel junior.
Søndag 20. desember kl.18.00: Lysmesse og adventskonsert i Eiken
kyrkje. Konfirmantane, Bernt Rune Sandrib, lokale songarar og
musikarar. Takkoffer: Misjonsprosjektet
www.haegebostad.kirken.no

Kirka i Hægebostad og Eiken

Gudstjenester fra Eiken kyrkje kan følges live på:

Eiken kirke

VELKOMMEN
)l møter på Eiken bedehus i november 2020.
Møter ved Jørgen Tønnessen og Vidar Brautaset:
Onsdag 4. november kl. 19.30. Sang av Katrine R. Vatne.
Torsdag 5. november kl. 19.30. Sang av Lovsangsteam.
Fredag 6. november kl. 19.30. Sang av familien Brautaset.
Lørdag 7. november kl. 19.30. Sang av familien Brautaset.
Søndag 8. november kl. 17.00. Sang av familien Brautaset.
Bønnemøte ½ )me før møtene. Kollekt kvar kveld.

Onsdag 11. november kl. 19.30. Sang av Tensing.
Torsdag 12. november kl. 19.30. Sang av Lovsangsgruppe.
Fredag 13. november kl. 19.30. Sang av familien Brautaset.
Lørdag 14. november. Yngres kl. 18.00 og JD kl. 20.00.
Søndag 15. november kl. 17.00. Sang familien Brautaset.
Bønnemøte ½ )me før møtene. Kollekt kvar kveld.

Onsdag 18. november kl. 19.30. Onsdagsmøte.
Onsdag 25. november kl. 19.30. NaSverdmøte.
Lørdag 28. november kl. 18.00. Yngres. JD kl. 20.00
Søndag 29. november kl. 15.00. Familiemøte. Ragnar Ringvoll.
Sang. Mat. Kollekt )l Eiken bedehus.
Eiken IMF.

VELKOMMEN TIL
Møteveke med Nils Kåre Strøm og Tom Oseberg!
4-8 november 2020 Birkeland bedehus
Ons 4/11 kl 19:30
Tors 5/11 kl 19:30 Misjonsglimt og lovsang
Fre 6/11 kl 19:30 Lovsangsteamet blir med!
Salg av kuleis, kaﬀe og snacks i kjelleren etter møtet!

Lør 7/11 kl 19:30 Sang av Elisabeth Gjerde
Søn 8/11 kl 18:00 Sang av Ljos
Mulig det blir noe kaﬀe m.m på flere møter også!

Kollekt til NLM på alle møta.
Vær med og be for møteveka!
BARN, UNG, VOKSEN, GAMMEL; VELKOMMEN!!

Arr: Hægebostad Misjonsfellesskap NLM

FØRJULS BOK-LANSERING PÅ NOSTALGILÅVEN, NØKLAND
TORSDAG 26.11. FRÅ kl. 18.00.

BOKA «HEIELIV I HEKKFJEDDET» HAR LENGE
VORE UTSELD, MEN KJEM NÅ UT I «NY DRAKT»!
ForfaSar Torﬁnn Hageland har revidert heile manuset )l
boka som første gong kom i sal i 1989. Han har oppdatert,
korrigert og kompleSert opplysningar, i )llegg )l at ﬂeire av
bileta nå kjem i fargar.
Bakerst i boka er det 40 sider med nye bilete, både svart/kviS og fargar.
DeSe er eit ﬂoS bokverk som alle eikdølar og andre med kjennskap )l området,
bør ha i hylla si!
Eiken Sogelag står som utgjevar av den nye versjonen, i samarbeid med Åseral
Sogelag og Kvinesdal Historielag.
Torﬁnn Hageland vil sjølv vera )l stades og signera bøker denne kvelden.
Boka kostar kr 400,-.
NyS «Eikjen 2020» vil også bli presentert og selt her.
DeSe kostar kr. 100,-, men du får det gra)s ved å vera medlem.
Me får gra)s kaﬃ «på huset,» og du kan få kjøpt godsaker i disken.
Og kanskje har me meir på lur?
Følg med, og lat ikkje denne sjansen gå ifrå deg )l å kjøpa ﬂoSe
julegåver!
Me kjem også )l å selja Gards- og ÆSesogebøkene, samt «Utvandringa.»
Og viss det er andre publikasjonar du saknar i samlinga di,
kan du kontakta underteikna på mobil 913 45750, så prøver me å ﬁksa det.
VEL MØTT!
EIIKEN SOGELAG

