LYGNANYTT
Informasjonsblad frå Hægebostad kommune

Yksendal ein dag tidleg i mars 2022.

Neste nummer av Lygnanytt kjem ut: måndag 2 mai 2022!
Frist for å sende inn stoff: måndag 25 april.
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.
 


 


APRIL
2022

Informasjon fra ordfører
Våren er i anmarsj. Koronapandemien er heldigvis i en annen fase enn vi har opplevd de to
foregående vårene. Det er en bør som er le ere, og det er en glede å kjenne på at vi kan legge
vekk de aller este smi evern ltakene. Sam dig har et annet alvor preget verden. Krigen i Ukraina
er dypt urovekkende. Vi er spente på utviklingen og vi er spente på oppgavene som ligger foran oss
med å ta imot yktninger.
Nedenfor kommer en oppsummering av noen vik ge saker for Hægebostad kommune.
Krigen i Ukraina og bose ng av yktninger
Kommunen har få anmodning fra IMDi om å bose e femten yktninger. Kommunen har også sagt
at man anslår at man vil kunne ta imot opp l fem yktninger i løpet av 2022. Kommunestyret vil
behandle sak om bose ng av yktninger i kommunestyret 31.03. Kommunen har mo a mange
innspill om boliger som kan leies ut i kommunen. Takk l alle som har gi lbakemelding. Per nå
jobber kommunen med å kartlegge boligene, forberede oppskalering av tjenester og dialog med
frivillige, lag og foreninger for å kunne ta imot yktninger på en god måte.
Kulturminneplan
Kommunens kulturminneplan kommer l endelig behandling i kommunestyremøtet 31.03.
Arbeidet med planen har ta lengre d en anta , blant annet fordi det har vært ere ski er av
saksbehandler for planen underveis. Det er veldig bra for kommunen at vi nå får en vedta
kulturminneplan. Blant annet for å kunne søke samarbeid om kulturprosjekter med aktører som
fylkeskommunen.
Gang og sykkelvei Skeie – fra avslutning l vei inn l industriområdet
Agder fylkeskommune har lbudsåpning på anbud i disse dager. Kommunen har få informasjon
om at det planlegges byggestart kort d e er påske og ferdigs llelse midt i juli.
Snartemo ak vitetssenter
Det planlegges for bygging av ny ak vitetssenter med ni lhørende omsorgsboliger. Dagens
hovedbygg og de tre eldste omsorgsboligene vil bli revet. Fem av dagens omsorgsboliger beholdes
og oppgraderes, i llegg vil det bli bygd re nye. Planen er å starte byggearbeidene sommeren
2022. Kommunestyret kk en god presentasjon av prosjektet i møtet 3. mars. Sendingen kan sees
på følgende link h ps://www.haegebostad.kommune.no/
kommunestyremoete-3-3-22.6511291-512160.html
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
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Kommunen skal rullere kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal trekke
opp de langsik ge målene for Hægebostad kommune og legge føringer for den fram dige
retningen kommunen skal styre mot. Denne planen legger føringer for senere rullering
kommuneplanens arealdel. Planprogrammet skal si noe om formålet med arbeidet, hvordan det
skal organiseres, hvordan en ser for seg medvirkning poli sk, fra administrasjon, og fra
innbyggerne, samt en framdri splan for planarbeidet. Formannskapet la 17.03 planprogrammet
ut på høring. Mer informasjon om planprogrammet kan nnes på kommunens ne side.
Planprogrammet blir endelig behandlet i kommunestyremøtet 16.06.22.

Kollek vtransport
Kommunen har jobber fortløpende opp mot AKT, Agder fylkeskommune, GoAhead og Bane Nor for
et bedre kollek vtranspor lbud innad i kommunen og ut av kommunen. Bygderuta ble fra
01.01.21 endret fra bes llingsrute l fast rute. En fast rute trenger ikke bes lles på forhånd, men
har ikke hente og bringe tjenesten som en bes llingsrute har. De e er et savnet lbud for brukere
av bussen som ikke bor i gåavstand l nærmeste busstopp.
Tog lbudet har bli vesentlig redusert de siste årene. Noe av de e skyldes korona lpasninger, noe
skyldes planlagt vedlikehold på banen og noe skyldes andre forhold. Listersamarbeidet skal ha
møte med GoAhead, Bane Nor og Agder fylkeskommune i starten av april om tog lbudet l
Listerkommunene.
Hovedfokuset fra kommunen sin side per nå er å få igjen hente-bringe-tjeneste, bedre plass på
skolebusser, oppre holdelse av togavganger og bedre punktlighet for togavganger.
Sending av kommunestyremøter
I budsje et for 2022 er det igjen midler l lming av kommunestyremøtene. Det er veldig bra at
Renè Nøkland er lbake for å hjelpe oss med denne jobben. Vi har ha noen tekniske problemer
med lyden, men jobber med å få løst disse for de kommende møtene. Møtene kan følges direkte
via link på kommunens hjemmeside og facebookside. Tidligere opptak kan nnes på kommunens
hjemmeside. h ps://www.haegebostad.kommune.no/
kommunestyremoete-3-3-22.6511291-512160.html

Med ønske om en god vår og god påske!

Vennlig hilsen
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Margrethe Handeland
Mail: margrethe.handeland@haegebostad.kommune.no
Mob: 977 09 901

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

INFO OG NYTT FRA
FRIVILLIGSENTRALEN
APRIL 2022
ÅRSMØTE

2022

ÅRSMØTET i Hægebostad Frivilligsentral avholdes
TORSDAG 28.april kl 08-09.30 i kommunestyresalen. Innspill til saksliste
meldes INNEN ONSDAG 31.mars til daglig leder,
krv@haegebostad.kommune.no.

TUR SAMMEN 2022

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
3.mai – Laundal, Poddeloptet
7.juni – Listastrendene, Steinsvikabua
Påmelding INNEN TORSDAGEN FØR til:
Janne Ås, 97644844 / Katrine R Vatne, 90024094
Arr: Lister Friluftsråd, Hægebostad Frisklivsentral og Frivilligsentral – med midler fra Miljødirektoratet/
Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

Har du lyst til å være med som frivillig i planleggingsgruppe for flere turer framover?
Kontakt oss på 90024094!

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. Vi legger til rette for at det skal være lett å kunne
holde en meters avstand til hverandre av hensyn til sårbare grupper og følger 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 masse flott sports- og friluftsutstyr
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 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.
NYTT: Aktivitetskalenderen er nå klar til bruk! Legg inn alle planlagte arrangementer
og faste akiviteter – i en FELLES kalender for alle lag/foreninger i kommunen!
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
«Back to the 50`s»

VELKOMMEN TIL
GRATIS KONSERT
TORSDAG 28.april kl 14.30
i kafeen på Eiken bu- og omsorgssenter
Tor Henning Olsen fremfører det beste fra 50-tallet med kjente
låter fra Elvis, Cliff Richard, The Everly Brothers, Buddy Holly, Bill
Haley og også norske slagere. Vi GLEDER oss!

Vil du være med på MIDDAG SAMMEN først?
Middag/dessert/kaffe for 100,- kl 13.30
Ring kjøkkenet på 38349212 INNEN ONSDAG kl 15.00 og bestill!
Av hensyn til sårbare grupper legger vi til rette for at det skal være LETT for dere å kunne
holde 1 m avstand til hverandre under arrangementet
Har du spørsmål kan du kontakte oss på 90024094.

Arr: Den Kulturelle Spaserstokken og Frivilligsentralen i
Hægebostad

Åpnings der i påskeuken ved biblioteket:
Åpent som vanlig mandag 11. april både på
Kollemo og i Eiken.
Kollemo fra 11.00-14.30
Eiken fra 15.00-18.30
Onsdag 13. april er biblioteket stengt på Kollemo
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Ønsker alle en rik g God Påske!

FOTOVERKSTED
Biblioteket i Hægebostad avd. Kollemo inviterer l fotoverksted med Bjørn
Bækkelund onsdag 20. april fra kl. 17-20.
I løpet av en kveld vil deltakere få gode ps l hva som kan være lurt å
tenke på når en tar bilder og hvordan en formidler en historie i et bilde.
Det blir fotooppgaver i løpet av kvelden og muligheter for lbakemelding
fra kursholder.

Bjørn Bækkelund har i mange år vært leder av Lyngdal fotoklubb, og er en
ivrig og erfaren fotograf.

Påmelding l Anne Turid Nøkland tlf. 48002773 innen 13. april.
Enkel bevertning. Verkstedet er gra s og stø es av Agder fylkeskommune.
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Velkommen!

Åseral Sogelag, Audnedal Historielag og Eiken Sogelag arrangerer
i samarbeid med Bygdekinoen lmen ”John – den siste norske cowboy ”
fredag den 22.4. kl. 19.00.
Før lmen blir det foredrag ved Johannes Risnes, Fjotland, som gjev ei kort
innføring i Amerikafarten frå vest i Agder, og knyter John og rancharane i Montana
l vår lokale historie.

FILMOMTALE VED JOHANNES
RISNES: «Frode Fimland, mannen
bak dei to populære lmane om
Oddny og Magnar, «Søsken l evig
d» og «Amerikareisa,» har nå
laga ein ny lm, og elen er
«John – den siste norske cowboy.»
Fimland har denne gongen funne
fram l den nå 94 år gamle John
Hoiland, ein ranchar i Montana,
USA. John er ein verkeleg veteran
mellom cowboyane i Montana, og
driv ranchen sin e er eige hovud
slik det vart gjort for 40-50 år
sidan. Far l John utvandra i 1915
frå Høyland i Helleland, dagens
Eigersund kommune.»
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Ein ekte, varm og ærleg biogra
som alle bør få med seg. VEL
MØTT!
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FILMKVELD FREDAG 22.4. I ÅSERAL FLEIRBUKSHALL,
«GAMLE GYMSAL.»

Virksomhet i Eiken og Hægebostad menigheter
April 2022

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. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp
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. Takkoffer: NLM
24. april: Gudstjeneste i Hægebostad kirke. Bernt Rune Sandrib.
Konfirmantene. Konfirmantfest i Kirkestova etter gudstjenesten.
Takkoffer: Menigheten.
1. mai: Gudstjeneste i Eiken kyrkje. Bernt Rune Sandrib.
Konfirmantane. Takkoffer: Trusopplæringa. Konfirmantfest etter
gudstenesta.
8. mai: Konfirmasjonsgudstjeneste i Hægebostad kirke. Lovsangsteamet.
Søndagsskole. Takkoffer: Menigheten.
De fleste gudstjenester streames:

Hægebostad menighet /Eiken kirke

Meld deg på MENIGHETSTUR TIL TONSTADLI med Hægebostad
menighet 13.-15. mai – se info på Facebooksida vår eller nettsida:
Kirka i Hægebostad og Eiken www.haegebostad.kirken.no

EIKEN BEDEHUS
Velkommen l møter i april.
Torsdag 14. april. Møte på Hekk ell kl. 13.00
Tale av Edvard Foss. Værforbehold.
Onsdag 20. april. Eiken bedehus kl. 20.00. Brannøvelse og
informasjon om dri .
Fredag 22. april kl. 17.00. Vårdugnad på bedehuset.
Lørdag 23. april kl. 09.00. Vårdugnad på bedehuset.
Onsdag 27. april kl. 19.30. Møte Finnmarksarbeidet ved
Edvard Foss.
Sang av Bjørn Ingvald Bryggeså.
Kollekt l Finnmarksarbeidet.
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Eiken Indremisjon

Informasjon om møter i april/mai
NLM Hægebostad
Palmesøndag 10 april klokka 11:
Søndagsmøte i samarbeid med IMF.
Tale ved Bjørn Ingvald Bryggeså.
Egen barnesamling i kjelleren!
———Møteuke tirsdag 26 april - 1 mai
Vi får med oss Per Tveten som taler hele uka.
Tirsdag - lørdag klokka 19:30, mer info kommer.
Søndag 1 mai klokka 11: Søndagsmøte i samarbeid med IMF.
Dette blir et familiemøte med sang av Yngreskoret!
Enkel servering etter møtet.
—-——
Søndag 15 mai klokka 11:
Søndagsmøte i samarbeid med IMF.
Tale ved Edvard Foss.
Vi oppfordrer alle til å delta på Hægebostad menighet sin weekend
denne helga, men legger samtidig til rette for et enkelt møte for de som
dette passer bedre for.
———Møtehelg 27-29 mai
Vi får besøk av Anette Fredly, som er landsarbeider og
ungdomsforkynner i NLM.
Fredag og lørdag klokka 19:30.
Søndagsmøte klokka 11 i samarbeid med IMF.

