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LYGNANYTT
Informasjonsblad frå Hægebostad kommune

Sommardag ved Sundsvatnet. Foto: Katja Regevik
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Neste Lygnanytt kjem ut 6 september!
Har du noko å informere om frå ditt lag/forening, så send ein mail til
lygnanytt@haegebostad.kommune.no innan måndag 30 august!
Du kan òg ringe Kari Fidjeland på tlf 92644005.

LYGNANYTT: FRISTER OG UTGIVELSER DE NESTE MÅNEDENE

Lygnanytt kommer som hovedregel ut første mandagen i
hver måned, men det kan variere noe. Det er per i dag
Frivilligsentralen som administrer utgivelsene, Kari Fidjeland
som redigerer all innsendt info, Servicetorget som trykker
opp, og Snartemo Aktivitetssenter som kjører ut bladet til
ulike treﬀpunkt i kommunen! Alle nummer legges også ut
som PDF på kommunens hjemmeside.

FRIST FOR INNLEVERING
AV STOFF:
Mandag 30.aug
Mandag 27.sept

UTLEVERING:
Mandag 6.sept
Mandag 4.okt

STOFF SENDES TIL:
lygnanytt@haegebostad.kommune.no
Bilder fra Hægebostad kommune som kan pryde framsida
mottas også med takk til samme mailadresse!

Coronavaksinering i Hægebostad!

• På grunn av økte leveranser har vi mulighet :l
å korte ned intervaller mellom 1 og 2 dose.
Dersom du ønsker å få 2 dose :dligere tar du
kontakt på telefon 91680969. Studenter bes
spesielt om å ta kontakt slik at dere får dose 2
før dere drar.
• Dersom du ikke har fåF 1. dose enda og
ønsker deFe ber vi deg ta kontakt snarest slik
at vi får startet vaksinering. (tlf 91680969)
Husk at minimumsintervall mellom dose 1 og 2 er 3 uker. DeFe er
vik:g, da vaksineser:ﬁkat ikke blir gyldig dersom rik:g intervall
ikke overholdes.
Kommunen vil benyFe anledningen :l å takke alle innbyggere for
at dere har kommet :l avtalt :me og for at dere også har s:lt opp
nå i sommer. Det har gjort jobben leFere å gjennomføre, og gjør
at vi ligger svært godt an med vaksineringen

Hilsen Linda Bråtveit
Enhetsleder helse

INFO OG NYTT FRA
FRIVILLIGSENTRALEN
AUGUST 2021
Vil du være

L Y T T E V E N N høsten 2021?

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 SAMMEN
Har du lyst til å spise middag sammen med andre?
TORSDAGER i kafeen på Eiken bu- og omsorgssenter fra 13.30 -15.00 legger
frivillige til rette for et trygt, godt og trivelig måltid!
Vi sier: Livet er for kort til å spise alene!
Middag, dessert & kaffe for 100,-.
Ring kjøkkenet INNEN ONSDAG kl 15.00 og bestill! (38349212)
Har du lyst til å være med som frivillig vert/vertinne på en middag av og til?
Ta kontakt! Vi har 2 frivillige på hver middag. Som frivillig er du med å øser opp mat på
tallerken, skaper god atmosfære rundt måltidet og hjelper til med rydding etterpå.
Vi forholder oss til gjeldende smittevernsregler/anbefalinger nåde nasjonalt og lokalt.

TUR SAMMEN 2021
Har du lyst på gode naturopplevelser, til naturperler i Listerområdet,
sammen med andre?
Gratis. På dagtid. For innbyggerne i Hægebostad. Inkl.lunsj + guide.
1-3 km sakte gange på turstier med turledere fra Friskliv- og
Frivilligsentralen
TIRSDAG 31.aug – Hekkfjell, Bryggesåhommen
TIRSDAG 28.sept – Fjotland Bygdemuseum og omegn
Påmelding INNEN FREDAGEN FØR til:
Janne Ås, 97644844 / Katrine R Vatne, 90024094
Arr: Lister Friluftsråd, Hægebostad Frisklivsentral og Frivilligsentral – med midler
fra Miljødirektoratet/Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

BUA Hægebostad
GRATIS utlån av sports- og friluftsutstyr
Vi HAR MASSE FLOTT UTSTYR! BMX-sykler, sparkesykler, telt, tursekker,
hengekøyer, fiskeutstyr, kanoer, packrafts, frisbee-golf +++.
Ønsker du å låne utstyr?
Vi holder til i underetasjen på Helsehuset i Eiken, Olav Garsons vei 6.
Besøk oss på www.bua.io! Her finner du åpningstider og ser hva vi har av utstyr. Lag deg en
låneprofil og du kan låne utstyr for en uke av gangen! Vi sier: #førstemanntilbua
Har du lyst til å bidra som frivillig i BUA? Det kan passe for både unge og eldre!
Kanskje kan vi utvide åpningstidene våre? Du vil få god opplæring i et enkelt system og får
bidra med noe positivt!
Kontakt oss på 90024094 eller registrer deg på hjemmesida vår.

F O R E N I N G S P O R T A L E N er på plass i Hægebostad!
Nærmere 60 ulike frivillige lag og foreninger er lagt inn og fordelt i ulike
kategorier. Sjekk om du finner din forening!
Vi oppfordrer alle lag/foreninger til å legge inn litt utfyllende info om
det dere holder på med og tilbyr av aktiviteter og muligheter for
fellesskap!
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!
Kom direkte til portalen her: https://haegebostad.foreningsportal.no/
Link til portalen ligger både på kommunens og Frivilligsentralens hjemmeside.

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

KONSERT
TORSDAG 26.AUG 18.00
på Nostalgilåven på Nøkland

INVITERER
Hægebostad Pensjonistforening
til GRATIS konsert med selveste

BJØRO HÅLAND
Konserten er åpen for innbyggerne i Hægebostad!
Inviter gjerne med deg en venn eller to som kan ha glede av å gå
sammen med noen!
Vi vil legge til rette for at så mange som mulig kan være med og
dekker utgifter til transport for de som trenger det!
På grunn av usikkerhet om smittevernsregler + tilbud om skyss og
enkel servering vil vi gjerne at du melder deg på i forkant.
Påmelding gjøres INNEN søndag 22.august til:
Tobias Handeland (Pensjonistforeningen) mobil 97612700
Roselill Rossevatn (Lygna Røde Kors) mobil 41445195
Ønsker du noen å gå sammen med?
Trenger du skyss?
Eller vil du tilby følge for noen som ønsker det?
Kontakt Katrine på Frivilligsentralen (90024094)
Med forbehold om gjeldende smittevernsregler på det aktuelle tidspunktet.

Arr: Hægebostad Pensjonistforening, Lygna Røde Kors og Hægebostad
Frivilligsentral med midler fra Pensjonistforbundet Agder

HØSTENS PROGRAM 2021
TEMAKVELDER:
FRA KL. 19.00 – 22.00
7. september

- Makrame

5. oktober

- Hekling av bestemorsruter

2. november

- Re-design

7. desember

- Lager julekranser og juletredørpynt

STRIKKEKAFE:
FRA KL. 11.00 - 14.00
13. september
11. oktober
15. november
13. desember

ALLE VELKOMMEN PÅ VÅRE ARRANGEMENTER!

Vi har varer for salg, lagd av våre medlemmer inne på Husﬂiden,
Stompen Bakeri og inne på Museet (Tingparken). Mange ﬁne
_ng _l presanger.
VELKOMMEN PÅ HUSFLIDEN I TINGPARKEN!

Virksomhet i Eiken og Hægebostad menigheter
august-(september) 2021

8. august kl. 19 (merk tida): Gudstjeneste i Hægebostad
kirke. Olav Lehne. Nattverd. Takkoffer: Hægebostad
menighet
15. august kl. 11: Gudsteneste i Eiken kyrkje. Bernt Rune
Sandrib. Nattverd. Takkoffer
22. august kl. 11: Friluftsgudstjeneste(?) Bernt Rune
Sandrib. Værforbehold. Eventuelt Hægebostad kirke.
Takkoffer: Hægebostad menighet
29. august kl. 11: Konfirmasjonsgudsteneste i Eiken
kyrkje. Bernt Rune Sandrib. Reserverte plasser. Takkoffer
Kyrkjelyden
3.-5. september: Eiken kyrkjelyd menighetstur til
Ognatun. Påmelding: https://www.haegebostad.kirken.no/Påmelding
12. september kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste i
Hægebostad kirke
15. september kl. 18-21: Israelsseminar på Birkeland
bedehus, med Rolf Gunnar Heitmann, Israelsmisjonen
(FORBEHOLD OM ENDRINGER pga
SMITTEVERNRESTRIKSJONER)
De fleste gudstjenester streames:

:

Hægebostad menighet

Kirka i Hægebostad og Eiken www.haegebostad.kirken.no

Eiken kirke

Eiken Bedehus
NOREA møte søndag 5. september kl. 17.00.
Harald Endresen kommer og taler og med informasjon om
arbeidet.
Bjørn Ingvald Bryggeså m/ﬂere synger.
Kollekt.
Alle hjertelig velkomne.
Eiken imf

Eiken Indremisjon.

Velkommen _l møter på Eiken bedehus.
Møter i august 2021.
Onsdag 11.august kl. 20.00. Onsdagsmøte.
Søndag 15. august kl. 17.00. Familiemøte.
Andakt av Tina Haddeland. Sang. Kollekt.
Onsdag 18. august kl. 20.00. Onsdagsmøte.
Onsdag 25. august kl. 20.00. Onsdagsmøte.

Eiken Indremisjon

Lys
Over
land
i Eiken
ønsker ALLE
velkommen
til møte
på Eiken bedehus
Søndag 22.august kl.16
Det blir tale ved

Hillebrand Dijkstra
og SANG
og mer
ønsker du skyss eller svar på spørsmål?
ring – Håkon 91 62 09 39
Gladys 92 63 61 64

Årsmøte for Eiken kr. Ungdomslag
Eiken Bedehus 10/8 kl. 19:00
Det blir andaktsord ved Bjørn Ingvald Bryggeså,
Årsmelding,
Valg
og ellers kan en ta opp aktuelle saker.
Kom å støtt opp om barne- og ungdomsarbeidet
på bedehuset!

Velkommen!

Søndagsskolen
Eiken Bedehus
Datoer for høsten – kl. 10:30-11:45

05. September
19. September
03. Oktober
17. Oktober
31. Oktober
14. November
28. November - Juleverksted
12. Desember - Adventslunsj
For mer detaljert info, følg med på vår facebookside ”Awana Søndagsskolen Eiken”
Alder: 0-6 år

I denne aldersgruppa får barna lære ulike bibelfortellinger fra både gamle og nye
testamentet. Hovedsetningen man ønsker at skal sitte igjen hos barna, er “Jesus elsker
meg”. De får undervisning som handler om respekt for Gud og Hans Ord, og de lærer ulike
fortellinger fra bibelen som peker på sannheter om hvem Jesus er.
Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme.
I disse bøkene er det fortellinger man kan lese hjemme og bibelvers man kan lære seg
utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man
samles i grupper der man snakker med barna om undervisningen og bibelversene.
Om barna ikke blir lest for hjemme, går det fint å lese dette i gruppene.

Alder: 1. Klasse og oppover
Barna får undervisning i hele Bibelen gjennom disse årene, og de får lære om både folk og
hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for kunnskap og kjennskap/
vennskap med Jesus.
Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme.
I disse bøkene er det fortellinger man kan lese hjemme og bibelvers man kan lære seg
utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man
samles i grupper der man snakker med barna, om undervisningen og bibelversene.
Om barna ikke blir lest for hjemme, går det fint å lese dette i gruppene.

MØTER OG GUDSTENESTER I HÆGEBOESTAD HØSTEN 2021 (med forbehold om endringer)
August

September

Oktober

1/9 Onsdagsmøte : Sarepta

1/10 Snekkergjeng
3/10 Søndagsmøte kl 11
Signe O B LindeVell

5/9 Søndagsmøte IMF kl:11
Ragnar Ringvoll

5/10 Bibel og bønn 20.30

7/9 Bibel og bønn 20.30

10/10 Gudsteneste 11.00
Hægebostad

12/9 Gudsteneste 11.00
Hægebostad (Konﬁrmasjon)

13/10 onsdagsmøte
15/10 Snekkergjeng

22/8 Gudsteneste 11.00
Hægebostad

15/9 Onsdagsmøte :
Israelsmisjonen

17/10 Søndagsmøte kl 11 Leif
Holthe

24/8 Bibel og bønn 20.30

17/9 Snekkergjeng

19/10 Bibel og bønn 20.30

27/8 Trekning bedehusbasar

21/9 Bibel og bønn 20.30

24/10 Gudsteneste 11.00
Hægebostad

26/9 Gudsteneste 11.00
Hægebostad

27/10 Onsdagsmøte : IMF

29/9 Onsdagsmøte
Bønnetjenesten / NLM

28-31/10 Møteuke IMF Jørgen
Tønnessen
29/10 Snekkergjeng
31/10 Søndagsmøte kl 11
Jørgen Tønnesen

November

Desember

2/11 Bibel og bønn 20.30

5/12 Adventsmøte

3-6/11 Møteuke Leif Holte

12/12 Gudsteneste 17.00 Hæg.
Lysmesse/adventkonsert

7/11 Søndagsmøte Leif Holte

14/12 Bibel og bønn 20.30

7/11 Gudsteneste 19.00
Hægebostad (Allehelgens)

24/12 Gudsteneste 11.00
Hægebostad

16/11 Bibel og bønn 20.30

25/12 Gudsteneste 11.00
Hægebostad

10/11 Onsdagsmøte NMS
21/11 Søndagsmøte IMF kl:11
Ingunn Holm
24/11 Onsdagsmøte NLM
28/11 Gudsteneste 11.00
Hægebostad
30/11 Bibel og bønn 20.30

INFORMASJON OM STORTINGSVALGET 2021
Hægebostad kommune

Tidligstemming:
Dersom du ikke har anledning til å stemme valgdagen, eller i den ordinære perioden for
førehandsstemmegiving, kan du i perioden 01.07.21 – 09.08.21 henvende deg til Kommunehuset v/
tjenestetorget (tlf. 383 49 100), og avtale tidspunkt for stemmegivning. Du trenger ikke valgkort, men ta med
legitimasjon!
NB! Kommunehuset er feriestengt i uke 29 og 30
Forhåndsstemming:
Du kan forhåndsstemme på Kommunehuset v/tjenestetorget, fra og med 10.08.21 til og med 10.09.21.
Åpningstid fra kl. 08:00 til kl.15:00 mandag til fredag. Torsdag 9. september er det åpent til kl. 19:00.
Ambulerende stemmegiving:
Velgere som på grunn av sykdom, er i karantene, eller ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan søke
valgstyret om å stemme der vedkommende oppholder seg. Søknadsfrist: innen fredag 10.09.21 kl. 10:00
Institusjonsstemming 07.09.21:
• Sørlandets rehabiliteringssenter
• Eiken bu- og omsorgssenter
• Snartemo aktivitetssenter

kl. 09:30 – 10:00
kl. 10:30 – 12:00
kl. 13:00 – 14:00

VIKTIG! I år får de fleste tilsendt valgkort elektronisk. Dette skal vises fram når du skal forhåndsstemme.
Dersom ikke stemmemottaker kjenner deg, må du vise legitimasjon (må inneholde navn, fødselsdato og
bilde). Dette kan være bankkort m/bilde, førerkort eller pass.
VALGDAGENE:
Det er mulig å stemme på ordinært valgting både
• søndag 12. september fra kl. 13:00 til kl. 19:00 og
• mandag 13. september fra kl. 10:00 til kl. 19:00
I TINGPARKEN
Dersom du lurer på noe kan du henvende deg til Tjenestetorget: Tlf.: 383 49 100
Mail: post@haegebostad.kommune.no
Manntallet
Dersom du skal avgi stemme ved Stortingsvalget 12. eller 13.september i Hægebostad kommune, må du stå
i manntallet i kommunen. Manntallet er utlagt til ettersyn på to plasser i kommunen:
•

Kommunehuset på Birkeland

•

Tingparken

Du kan også ringe Tjenestetorget og sjekke om du står i manntallet: Tlf. 383 49 100
Manntallet blir lagt ut til ettersyn, f.o.m. 12. juli og fram til valgdagen
Stemmeberettigede blir ført inn i manntallet i den kommunen de hadde folkeregisterført adresse den 30.juni i
valgåret.

Dersom du mener det er feil i manntallet kan du kreve dette rettet. Kravet skal være skriftlig, og sendes til
Hægebostad Valgstyre.
epost: post@haegebostad.kommune.no
post: Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn

Endring i Valgloven 2021 (endringen gjelder pkt. 5)

Bruk stemmeretten! Foto: Katja Regevik

