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Informasjonsblad frå Hægebostad kommune

Ta ein rast ved vakre Lygne Fritids- og aktivitetspark på Skeie i Eiken!

INFOR
MASJO

N OM
 

STORT
INGSV

ALGET
 

OG ST
EMMIN

G 

BAKER
ST I BL

ADET!
 

Neste Lygnanytt kjem ut 4 oktober!  
Har du noko å informere om frå ditt lag/forening, så send ein mail til 
lygnanytt@haegebostad.kommune.no innan måndag 27 september! 
Du kan òg ringe Kari Fidjeland på tlf 92644005
Neste nummer etter dette kjem ut 1/11, frist for innsending av stoff er 25/10. 



INFO OG NYTT FRA 
FRIVILLIGSENTRALEN  
SEPTEMBER 2021 

M I D D A G  S A M M E N 

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.  
 

T U R  S A M M E N  2 0 2 1 
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 

B U A  H æ g e b o s t a d 
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. 

http://www.bua.io


S P R Å K - K A F È   En møteplass på tvers av kultur og språk 
ONSDAG 29.sept i biblioteket på Kollemo 17-19 
Denne gangen tilbyr vi GRATIS kurs i ulike digitale ferdigheter!  
Hallgeir Fiddan fra VISMÆ er kursholder. Mer info kommer etterhvert. 

Arr: Lygna Røde Kors, Flyktningetjenesten, biblioteket og Frivilligsentralen – med midler fra 

kommunal og moderniseringsdept. 

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. 
 
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 

https://haegebostad.foreningsportal.no/
http://www.haegebostad.frivilligsentral.no/


U T   Å   E T A 
Koronapandemien har sa. en stopper for sosiale sammenkomster og vi har 
oppholdt oss mye hjemme i lang 7d. Nå løsner det opp, mange er bli. vaksinert 
og vi kan endelig være mer sosiale! 
 
Hægebostad kommune har få. midler fra Statsforvalteren i Agder og 
Frivilligsentralen med samarbeidspartnere ønsker å invitere: 

 
ALLE seniorer (65+) i Hægebostad «UT Å ETA» 
en trivelig middag sammen med andre for 125,- i 
uke 38! 
 
Vi har få. /l gode avtaler med 4 varierte lokale spisesteder! 
Du melder deg på det som passer for deg og inviter gjerne med en du kjenner!  
Du kan delta på så mange av 7lbudene du vil.  
De:e tror vi blir både smakfullt, sosialt og trivelig!  

Påmelding INNEN mandag 13.september 
Arr: Hægebostad kommune ved Frivilligsentralen, psykisk helse, hjemmebaserte 
tjenester, Råd for eldre og personer med nedsa. funksjonsevne, 
sammen med Lygna Røde Kors og Hægebostad PensjonisIorening, Eiken Sogelag og 
Hægebostad Sogelag. 
Med midler fra Statsforvalteren i Agder og i samarbeid med Eikerapen Hotell, 
Nostalgilåven, Heddan Gard, Eiken Hotell og Feriesenter og Hauge Transport 

 



AKTUELLE TILBUD «UT Å ETA»: 
MANDAG 20.SEPT kl 14,  EIKERAPEN GJESTEGARD 
Det serveres en enkel middagsre:.  
Mulighet for å kjøpe dessert og drikke i 7llegg. 
Deltar: Lygna Røde Kors 
Vi planlegger felles busstur hit for alle som vil! Det vil gå buss fra Joker 
Birkeland og Bunnpris Eiken. Trenger du skyss helt hjemmefra eller 
har behov for 7lre:elagt transport for rullestol gir du beskjed om det 
ved påmelding. 

TIRSDAG 21.SEPT kl 14, HEDDAN GARD    
Det serveres en enkel middagsre:.  
Mulighet for å kjøpe dessert og drikke i 7llegg.  
Deltar: Eiken Sogelag 
 
ONSDAG 22.SEPT kl 12, NOSTALGILÅVEN  
Det serveres pizza, brus is og kaffe. 
Deltar:  
 
TORSDAG 23.SEPT KL 15, EIKEN FERIESENTER 
MULIGHET FOR DROP-IN 16-20  
Det serveres snadderloff + drikke. 
Deltar: Frivilligsentralen/ Middag Sammen                                         

Vi legger 7l re.e for og dekker utgiOer 7l transport og 
ledsager 7l enkeltpersoner og grupper 7l ALLE 
7lbudene. Meld di. behov ved påmelding! 

 
Vi forholder oss 7l gjeldende regler og anbefalinger iPt smi.evern 7l enhver 7d. 

Påmelding /l alle /lbudene INNEN mandag 13.september /l: 
Katrine på Frivilligsentralen, 90024094 



SØRLANDSKE HOVEDVEI 
Norges mest legendariske vei 

 
Trodde du vei var kjedelig, så trodde du feil! 
Få kan formidle som Tore Wiik.  
Han har skrevet fem bøker om legendariske 
veier og har holdt nærmere 100 foredrag. 
Hans nyeste bok heter «Sørlandske hovedvei 
–en veinostalgisk kjøreguide».  
I foredraget tar han for seg litt om vår 
«samtids» veihistorie, det vil si fra ca. 1900-
tallet og fremover, og hvordan man omsider 

fikk et gjennomgående system av stamveier under navnet 
«riksveier». Deretter går han inn på «Sørlandske hovedvei» 
gjennom vårt område. Han viser også flere nye og gamle 
filmsnutter. 

VELKOMMEN TIL GRATIS FOREDRAG 
TORSDAG 30.september kl 15-15.30 
i kafeen på Eiken bu- og omsorgssenter 
 
Har du lyst til å være med på MIDDAG SAMMEN først?  
Vi spiser sammen fra 13.30 og utover!  
Middag/kaffe/dessert for 100,- 
Ring kjøkkenet på tlf 38349212 før kl 09.30 og bestill! 
 
Ønsker du noen å gå sammen med eller trenger skyss?  
Kontakt Frivilligsentralen på 90024094 

Arr: Den Kulturelle Spaserstokken - Hægebostad + Agder Folkeakademi  

 





Virksomhet i Eiken og Hægebostad menigheter  
September (oktober) 2021 

     

5. september: Storsamling med «minigudsteneste» på Hekkfjell. 
Vi kjører samla frå  fra bommen ved Hekkfjellveien kl. 11. 40 minutt vandring. 
Varme griller.  

12. september kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste i Hægebostad 
kirke. Bernt Rune Sandrib. Søndagsskole. (Plass til alle!) 
Takkoffer: Menigheten 

Onsdag 15. september kl. 18-21: Israelsseminar på Birkeland 
bedehus, med Rolf Gunnar Heitmann, Israelsmisjonen. Tema: 
«Jødene, utvalgt og utskjelt»; «Antisemittisme – hva er kirkens bidrag?» 
Enkel servering. Kollekt til Israelsmisjonen 

19. september – Ingen gudstjeneste 

26. september kl. 11: Gudstjeneste i Hægebostad kirke. Bernt 
Rune Sandrib. Konfirmant-presentasjon. Takkoffer. Årsmøte 
med servering etter gudstjenesten. 

3. oktober kl. 11: Gudsteneste i Eiken kyrkje. Bernt Rune 
Sandrib. Nattverd. Takkoffer. 

10. oktober kl. 11: Gudstjeneste i Hægebostad kirke. Bernt Rune 
Sandrib. Dåp. Nattverd. Takkoffer. 

De fleste gudstjenester streames:: Hægebostad menighet     Eiken kirke   

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

http://www.haegebostad.kirken.no




Boklansering på Nostalgilåven 
Boka "De sammensluttede bilruter - samferdsel fra hestedrosjer til moderne 
busser" lanseres på Nostalgilåven Eiken fredag 17. september kl. 18. 
 
Boka på drøyt 400 sider og 
mer enn 400 bilder tar for 
seg samferdselsutvikling fra 
1905 til 1984 da DSB gikk 
inn i Sørlandsruta AS. 
Gjennom boka får du en 
unik oppfrisking av 
samferdselshistorie fra 
hestedrosjenes tid, via de 
første privatbiler og 
kystbåttrafikken til de første 
rutebilene i distriktet.  
 
Boka forteller historien om 
pionerene både i Vanse, 
Herad, Spind, Farsund, 
Austad Hægebostad, Eiken 
og Lyngdal. Fra mange 
enkeltstående selskaper til 
sammenslutninger. Først i 
1939, deretter i 1950 og til 
slutt i 1984. Vår unike 
tilgang på protokoller og 
arkivet etter DSB har gjort 
oss i stand til en grundig 
beskrivelse av opp og 
nedturer for selskapet DSB. 
Vi håper at boka kan være 
en verdig hyllest til de som 
arbeidet for selskapet samt 
bidra til utfylling av vår 
lokalhistorie. 

 
Arrangementet er et samarbeid mellom Eiken Sogelag, Hægebostad Sogelag, 
Austad historielag og SamSør Agder. 

Gratis adgang, men du kan få kjøpt boka samt varmretter, kaffe og is med mer.  

Velkommen! 
  







 

Søndagsmøter på Birkeland 
bedehus høsten 2021 
Søndag 5/9 kl 11.00: Tale ved Ragnar Ringvoll, kollekt til IMF. 
Barnemøte.


Søndag 3/10 kl 11.00: Familiemøte med andakt av Signe Olava 
Lindefjell Birkeland. Kollekt til NLM.  


Søndag 17/10 kl 11.00: Tale ved Leif Holthe, kollekt til NLM. 
Barnesamling i kjelleren under talen! 


Søndag 31/10 kl 11.00: Tale ved Jørgen Tønnesen, kollekt til 
IMF. Møtet er en del av møteveka til IMF. Barnesamling i 
kjelleren under talen! 


Søndagsmøte 7/11 kl 11.00: Tale ved Leif Holthe, kollekt til 
NLM. Møtet er en del av møteveka til NLM. Barnesamling i 
kjelleren under talen! 


Søndagsmøte 21/11 kl 11.00: Familiemøte med andakt av 
Ingunn Holm. Kollekt til IMF. 


Søndagsmøte 5/12 kl 17.00: Adventsfest for alle generasjoner! 
Mer informasjon kommer. 


Mer info om møtene kommer på plakater og Facebook 
etterhvert. Har du spørsmål? Ta kontakt med Kari 92644005 
eller Jimmy 91103995. 


Velkommen inn i felleskapet!




 

INFORMASJON OM STORTINGSVALGET 2021 
Hægebostad kommune 

Forhåndsstemming: 
Vi oppfordrer til at flest mulig forhåndsstemmer. 
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.  
NB!  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  kl. 09:30 – 10:00 
• Eiken bu- og omsorgssenter  kl. 10:30 – 12:00 
• Snartemo aktivitetssenter   kl. 13:00 – 14:00 

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 

VIKTIG! Husk legitimasjon når du skal stemme. 

Dersom du lurer på noe kan du henvende deg til Tjenestetorget: Tlf.: 383 49 100 
Mail: post@haegebostad.kommune.no 

mailto:post@haegebostad.kommune.no

