
  

Torsdag 20. februar kl. 
14:30 på EBO.
En av dem som ble dypt 
fascinert av Johnny Cash 
var Jarle Viken, en 
musikkinteressert unggutt

fra Farsund. Den mørke stemmen og den faste 
rytmen utgjorde «soundtracket» til Jarles 
ungdomstid, og har fulgt ham siden. Nå hyller 
han ikonet med konsertforestillingen «Viken og 
Cash», og gir med det en musikalsk «roadtrip» 
gjennom Johnny Cash sitt innholdsrike liv og om
sitt forhold til den kjente artisten.
Arr: Samarbeidsgruppa for den kulturelle spaserstokken

Torsdag 24. februar kl. 
18:00 –kl. 19:30 blir det 
Språk-kafé på Eiken skule. 
Vi ønsker å invitere til 
kvelds-mat, quiz og innslag 

av musikkskolen. Denne kvelden gjelder både 
deg som nyinnflyttet til kommunen, OG til deg 
som har bodd her en årrekke og har lyst til å hilse
på og bli bedre kjent med flere av kommunens 
innbyggere.

Arr: Flyktningetjenesten, Frivilligsentralen, Røde Kors, 
Bygdekvinnelaget og Biblioteket

Onsdag 15. april 
kl. 13:00 på EBO.
Arne Stakkeland, Ivar 
Egenes og Jonny Wikøren 
har sunget sammen i 
mange år, både i kor og 

grupper. Det blir sanger som flere husker fra 
skole- og ungdomstiden!

Arr: Samarbeidsgruppen for den kulturelle spaserstokken

Lørdag 25. april kl. 11:00 på 
Eiken bibliotek.
Biblioteket i Eiken holder 
lørdagsåpent bibliotek 25. april. 
Vi får besøk av Hilde Eskild som 
er en av landets mest erfarne 
fortellere, hun har gitt ut flere 

bøker, om og med muntlig fortelling. Siden 2000
har Hilde reist land og strand rundt med sine 
fortellinger. Passer fra 3 år og oppover, noe for 
hele familien.

Eiken bibliotek er åpent fra kl 11:00-14:00. 
Forestillingen begynner kl 11:00

Arr: Biblioteket

Lørdag 2. mai kl. 13:00 på 
Kollemo grendehus.
Velkommen til det årlige 
treffet for eldre. 
Det blir matservering, 
konkurranser og underholdning
Arr: Eldrerådet m/flere

Bli med på Sommerles!
Starter 1. juni og avslutes 

31. august. Alle fra 1 – 7 

trinn kan delta.

Arr: Alle folkebibliotek i Agder

Åpen dag: hver 3. onsdag i måneden på EBO

Åpen kafé: trsdag 4. febraar og trsdag 21.. april fra kl.
 1.1.:00 – 1.4:00 på Snartemo Aktvitetssenter

Middag sammen: hver torsdag fra kl. 1.3:30 – kl. 1.5:00 på 
EBO

Småbarns-tref: Tirsdag 1.1.. febraar og 5. mai fra kl. 
1.0:00 -1.2:00 i kaféen på EBO

Tur sammen våren 2020: «Gode nataropplevelser, 
sammen med andre tl natarperler i Listerområdet»

Språk-kafé
På Eiken skule

Aktivitetsdagen for
eldre

Åpen dag
«De tre tenorer»

Sommerles 2020

Barnas bibliotek dag
v/Hilde Eskild

Middag sammen
«Viken & Cash»



Tirsdag 28. april og trs. 9. jani

Onsdag 17. juni 
kl. 13:00 på EBO.

De er en akustisk singer/ songwriter duo, og har 
spilt masse konserter de siste årene – både i 
Norge, Europa og USA. De vil her spille kjente 
norske viser, salmer og sanger som alle kan 
synge med til.

Arr. Eiken Bu- og omsorgssenter og samarbeidsgruppa for
den kulturelle spaserstokken

Eiken fra kl. 16.30-18.00

Mandag 3. februar

Mandag 2. mars

Mandag 23. mars (Felles med språkkafè)

Mandag 4. mai

Kollemo fra 17.00-18.30

Onsdag 22. januar (felles med språkkafè)

Onsdag 12. februar

Onsdag 11. mars

Onsdag 15. april

Onsdag 13. mai

«Åpen møteplass - på tvers av kultur og språk» 

fra kl. 17.00-18.30

Kollemo:

Onsdag 22. januar

Onsdag 4. mars

Onsdag 1. april

Onsdag 29. april

Eiken:

Mandag 27. januar

Mandag 23. mars

Mandag 20. april

Mandag 18. mai

HÆGEBOSTAD KOMMUNE

Dette skjer
i

Hægebostad kommune
Våren 2020

ALLE VELKOMMEN

Åpen dag
«Oakland Rain»

Data-drop-in Behov for skyss ti noen av disse arrangementene,
ta kontakt med frivilligsentralen!

Kontaktpersoner:

Frivilligsentralen: Katrine R. Vatne 
tlf. 900 24 094

Eiken ba- og omsorgssenter: Kari

Hobbesland tlf. 980 57 585

Biblioteket: Anne Tarid Nøkland tlf.

48002773  38349258/38349294

Kan bli endringer i dete programmet.

Språk - kafé


