LYGNANYTT
Informasjonsblad frå Hægebostad kommune

Frå Hekkfjell mot sør. Foto: Janne Amdal.

Neste nummer av Lygnanytt kjem ut: måndag 4 april 2022!
Frist for å sende inn stoff: måndag 28 mars.
Har du noko å informere om frå ditt lag/forening, så send ein mail til
lygnanytt@haegebostad.kommune.no. Du kan òg ringe Kari Fidjeland på tlf 92644005
Send gjerne inn bilete fra Hægebostad som kan pryde framsida av bladet!
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Biletet vert trykt i svart/kvitt.
 


 


MARS
2022

Stoff til Lyngnanytt sendes til:

lygnanytt@haegebostad.kommune.no

Frist for innlevering av stoff:

Utgivelse:

Mandag 28.mars

Mandag 4.april

Mandag 25.april

Mandag 2.mai

Mandag 30.mai (for juni og juli)

Tirsdag 7.juni

Mandag 1.august

Mandag 8.august

Vi set stor pris på alle bileta som sendast inn til å pryde framsida av
bladet! Send oss gjerne bilete fra ulike stader i kommunen,
passande til årstida. Hugs at bileta trykkast i svart/kvitt.

 


 


LYGNANYTT VÅR OG SOMMER 2022:

INFO OG NYTT FRA
FRIVILLIGSENTRALEN
MARS 2022
ÅRSMØTE

2022

ÅRSMØTET i Hægebostad Frivilligsentral avholdes
TORSDAG 28.april 2022 kl 08-09.30 i kommunestyresalen.

Til alle frivillige lag og foreninger:

Det skal i år gjøres valg av en ny representant til styret som skal representere
frivillige lag/foreninger. Vi oppfordrer alle til å vurdere om dere ønsker å stille med en
kandidat. En flott mulighet til å være med å forme sentralens videre arbeid og en god
arena for spennende samarbeid!
Vi har 4-6 styremøter pr år. Valgt representant sitter for 4 år av gangen.
Har dere spørsmål, vil komme med forslag til kandidat eller melde
saker til årsmøtet – ta kontakt med daglig leder Katrine R. Vatne INNEN
TORSDAG 31.mars - krv@haegebostad.kommune.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)
Minner om at du bør være frisk for å delta – og ellers følge de anbefalingene/reglene
som til enhver tid gjelder ifht smitte av Covid19.
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.

BUA Hægebostad
GRATIS utlån av sports- og friluftsutstyr
Vi HAR MASSE FLOTT VINTERUTSTYR!
Langrenn/felleski, alpinutstyr, skøyter, kjelker, pulk, telt, tursekker, isbor,
fiskeutstyr ++.
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.
www.haegebostad.frivilligsentral.no/ Lik og følg oss på Facebook

KONSERT
VELKOMMEN TIL GRATIS KONSERT
FREDAG 18.MARS kl 12.00
i kafeen på Eiken bu- og omsorgssenter
Anita Hegerland`s karriere er både historisk og unik. Hun
er Norges mestselgende kvinnelige soloartist gjennom
tidene på plate. Hun er en internasjonal artist - samtidig er
hun nær, folkelig og tilgjengelig her hjemme i Norge. Hun
har et allsidig program som vi
tror vil glede dere!
Av hensyn til sårbare grupper legger vi til rette for at det skal være LETT å
kunne holde 1 m avstand til hverandre under arrangementet. Husk at du bør
være frisk for å delta.
Har du spørsmål eller har behov for skyss/følge? Ta kontakt med Katrine på
90024094. Vi prøver å finne løsninger!

Arr: Agder Folkeakademi, Den Kulturelle Spaserstokken og
Frivilligsentralen i Hægebostad

Bli med på den store klesby edagen i Hægebostad
Forny garderoben på en miljøsmart og hyggelig måte.
By inn noe du ikke bruker lenger eller ks på det du allerede har.
Hægebostad Hus idslag viser forslag l hvordan du kan
lappe, kse og re-designe! Kan bli mulighet for li «små ksing»!

Torsdag 24. mars kl 14 -17 på biblioteket i Eiken
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For hvert plagg du leverer inn får du utdelt en klesby elapp som du kan bruke l å by e l
deg noe annet
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Alle plagg må være rene og i god stand

tt

•

ti

Hver person kan levere max 7 plagg
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Innlevering av brukte klær:
Tirsdag 22.mars 17-19, biblioteket i Eiken
Onsdag 23.mars 15-18, biblioteket på Kollemo

Arr: Hægebostad Hus idslag, Frivilligsentralen og Biblioteket med stø e fra Agder Fylkeskommun

Virksomhet i Eiken og Hægebostad menigheter
Mars – Påske 2022

Onsdag 9. mars kl. 19.30: Møte med Samuel Aweida fra Beit Eliahu,
Israel. Birkeland bedehus. Kollekt.
12.-13. mars i Hægebostad kirke: Tårnagenthelg for 3.-klassingene i
Hægebostad og Eiken
13. mars kl. 11: Gudstjeneste i Hægebostad kirke. Tårnagenter. Bibler til
4.-klassingene. Dåp. Bernt Rune Sandrib. Hilde Senumstad Olsen.
Takkoffer.
20. mars kl. 11: Gudsteneste i Eiken kyrkje. Olav Lehne. Dåp. Nattverd.
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Mongolia. Søndagsklubben. Årsmøte etter
gudstenesta.
27. mars kl. 11: Gudstjeneste i Hægebostad kirke. Bernt Rune Sandrib
Søndagsskole. Nattverd. Takkoffer.
10. april kl. 11: Palmesøndagsgudstjeneste i Eiken kyrkje. Bernt Rune
Sandrib. Takkoffer.
Langfredag 15. april kl. 11: Pasjonsgudsteneste i Eiken kyrkje. Bernt
Rune Sandrib. Nattverd. Takkoffer: Menneskeverd
Langfredag 15. april kl. 19: Pasjonsgudstjeneste i Hægebostad kirke.
Bernt Rune Sandrib. Nattverd.
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1. påskedag 17. april kl. 11: Høytidsgudstjeneste i Hægebostad kirke.
Bernt Rune Sandrib. (Ikke streaming)

2. påskedag 18. april kl. 11: Høgtidsgudsteneste i Eiken kyrkje. Bernt
Rune Sandrib
De fleste gudstjenester streames: Hægebostad menighet

Eiken kirke

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

_____________________________________________

Møter
Møte på Birkeland bedehus
Taler : Øystein Persson
Bønnemøte kl. 19.00

Lørdag 26.3 kl 19:30

Møte på Birkeland bedehus
Taler : Øystein Persson
Sang av : Lovsangsteamet
Bønnemøte kl. 19.00

Onsdag 30.3 kl 19:00

Møte på Birkeland bedehus
Taler : Aud Karin Ringvoll
Sang av : Yngreskoret

Torsdag 31.3 kl 19:30

Møte på Birkeland bedehus
Taler : Aud Karin Ringvoll
Sang av : Astrid Persson
Bønnemøte kl.19.00

Fredag 1.4 kl 19.30

Møte på Birkeland bedehus
Taler : Aud Karin Ringvoll
Sang av : Ellen Kris ne Hauan

ti

Fredag 25.3 kl 19:30

Bønnemøte kl. 19.00

Velkommen!

Innkalling l årsmøte for Hægebostad misjonsfellesskap NLM 2022

TIRSDAG 29 MARS KLOKKA 19:30 PÅ BIRKELAND BEDEHUS!
Fellesskapsutvikler og forkynner i NLM Marit Andersen blir med oss.
•Vanlige årsmøtesaker
•Valg
•Vedtektsendring: avstemning over forslag l llegg i pkt 6 i lover for
Hægebostad misjonsfelleskap (foreslå av styret ved årsmøte 2021)
• Samtale om arbeidet
Vedtektsendring kan bare forandres på et årsmøte med to tredjedels ertall. Forslag
til forandringer må senest legges fram på årsmøtet året før de kan bli vedtatt.

Alle hjertelig velkommen!!

fl

ti

ti

tt

ti

Mvh styret for
Hægebostad misjonsfellesskap, NLM

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I EIKEN SOGELAG
PÅ NOSTALGILÅVEN, NØKLAND
TYSDAG 22.3. kl. 19.00.
SAKER:
*ÅRSMELDING 2019, 2020 OG 2021

*REKNESKAP

*VAL

*EVENTUELT
*MAT OG KAFFI
*KÅSERI VED JOHN HJEMLESTAD:
SCHIVE-PRESTANE I BJELLAND
*TREKKSPELKLUBBEN

VEL MØTT!
Styret

Velkommen l møter på Eiken bedehus i mars
2.mars onsdagsmøte kl.19.30 Det blir bibel me med Leif Holte med tema:
I Ham, Ef.1
6.mars kl.12.30 STORSAMLING Skitur Haddelandsheia
ÅGE SOLSVIK er med og taler hele uke 10, fra 9. l 13.
9.mars kl.19.00 Årsmøte for NMS, Normisjon og NLM
10.mars kl.19.30 møte
11.mars kl.19.30 møte, Mansdominans synger
12.mars kl.18.00 Yngres, AKING, og visst lite snø bedehuset
13.mars kl.18.00 Familiemøte
EGIL GRINDLAND er med 16. og 17.
16.mars kl.19.30 møte, Astrid Persson synger
17.mars kl.19.30 møte, Stein Åge Fuglestveit synger
MARIA BYRKJEDAL HAR FAMILIEMØTER 18. OG 19.
18.mars kl.18.00 familiemøte med påfølgende konsert med Herrens
Glade.
19.mars kl.18.00 familiemøte
20.mars kl.17.00 STORSAMLING FILMKVELD PÅ BEDEHUSET: “I CAN ONLY
IMAGINE” Salg av popcorn, baconchips, brus og ka e.
23.mars kl.19.30 onsdagsmøte
26.mars kl.18.00 YNGRES, AKING og visst lite snø bedehuset
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30.mars kl 19:30 Na verdsmøte

Alle er spesielt velkommen!

EIKEN NLM

HÅR -IKS
Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap
Torslandsveien 260
4540 Åseral.
Tlf. 382 83250. Drifts leder – 902 88308. Daglig leder – 918 89192
Internett: http://www.har-renovasjon.no E-post: postmaster@har-renovasjon.no

Kjøredager påsken 2022:
Mandag 11.04 og tirsdag 12.04 kjøres mandag 11.04.22.
Onsdag 13.04 og torsdag 14.04 kjøres tirsdag 12.04.22.
Fredag 15.04 kjøres onsdag 13.04.22.
Mandag 18.04 kjøres tirsdag 19.04.22.
Kjøredager mai 2022:
Tirsdag 17.05 kjøres mandag 16.05.22.
Torsdag 26.05 kjøres onsdag 25.05.2021.
Kjøring Juni 2022:
Mandag 06.06.22 kjøres tirsdag 07.06.22

Mvh HÅR-IKS

