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Skiteknikk—nytt tilbud!
Uten riktig teknikk og utstyr blir ting alltid verre. Slik er det med håndverk og slik er det
med sport. HIL tilbyr kurs i skiteknikk for ungdom/voksne 3 torsdagskvelder i februar.
3.2, 10.2 og 17.2. Ikke for at du skal gå fort med nummer på brystet , men for at skituren
skal bli morsommere og mindre slitsom. Kanskje får vi til litt smøretips også på siste
kvelden. Meld din intereNettside

Nettside !
Hjartdal idrettslag pr 16.1.2011 lansert sin nettside. Den finner du på Hjartdalil.no , her
skal du finne informasjon om aktiviteter og planer og ansvarlige. Sidene er ikke helt ferdige, så noe stoff mangler enda. Det vil sikkert være mange meninger om hva som skal
med, kom gjerne med dine innspill til noen styret eller til Halvor Haugan, tlf 41460 414
En stor takk til han for en godt grunnarbeid! Det er en utfordring å holde nettsidene oppdaterte, her trenger vi innspill hele tiden. Vi har også et bilde galleri hvor flere kan være
avbildet. Ta kontakt om noen skulle ha imot å ha et bilde av seg liggende på HIL sine
sider. Og del gjerne inn dine blinkskudd.
Til Øivind Larsen 90 58 23 5

Aktiviteter i Skigruppa
Tirsdag 18. januar starter vi opp i lysløypa, der blir det registrering og
servering av saft hver tirsdag unntatt vinterferien fra klokka 17 til klokka 20.
Premiering til barn som har gått minst 6 ganger.
Skitrening i Bjødre torsdager fra 1800 til 1930. For de som ønsker å trene
langrenn,vil det bli teknikktrening litt variert trening i skicrossløypa.
Skikarusellen starter opp 2. februar i Tuddal. Siste renn er i Hjartdal
16 mars
Registrering: kl 17.30-18.00 Rennstart: kl 18.30
Ski
Hver torsdag kl 18-1930 er det skiaktivitet i Bjødre. Hopp, langrenn og snowboard
etter behov. Det er trenere tilstede og løypa rundt Bjødre er som regel oppkjørt slik at det
er fint å ta seg en skitur også. Ta med hodelykt. Gubbelaget vil også ha trening i bakken
da og vi oppfordrer unge og ikke fult så unge gubber i Hjartdal til å hive seg utfor i
ren yrskap
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Hjartdal idrettslag!
Valg
Årsmøte i HIL er 10.mars. Valgkomitteen jobber med nye kandidater. Si gjerne ja om
DU blir spurt

Trim med dans og øvelser!
( Dettan er morrrrrro!)
Bergtun
Møt opp på Zumba! En kjempeartig og annerledes treningsform. Hver tirsdag og
torsdag kl 20.00 strømmer latinorytmene ut fra Bergtun og spreke gutter ( som vi
ennå ikke har sett noe til) og jenter både ungdom og voksne prøver så godt vi kan
å følge de spennende instruksjonene. Ta med innesko og godt humør og bli med.
Er du medlem i idrettslaget koster det ingenting , for ikke medlemmer koster det
20,- kr pr gang. Hver tysdag og torsdag kl. 20,00

Gvammen skule
Har du nyttårsforsetter? Passer for alle fra ungdomsskule
alder og oppover.
Kanskje ett av dem er å komme i form? Det kan vi hjelpe deg
med
Møt opp på Gvammen hver onsdag kl 19.30 og bli med på trim!
Hver onsdag kl. 19,30
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Registrering av frivillige timer
I Hjartdal er det mange som jobbar frivillig i ulike lag og organisasjonar. Me i Frivilligsentralen ynskjer at dette viktige arbeidet vert gjort synleg for dei som støttar det frivillige
arbeidet med midlar - mellom anna gjennom kommunale og statlege støtteordningar.
Difor ber me om at du som gjer ein frivillig innsats, melder timane inn til Lise på Bygdesentralen.
Kom innom eller meld inn timar pr. brev eller på Epost: bygdesentralen@hjartdalsbygda.no

Hjartdal skule!
Hjartdal skule mangler en liten fryser og et lite kjøleskap.
Har du stående en frysar eller kjøleskap, som ikkje du
bruker, ta kontakt med skulen
Tlf. 35024918.
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www.kulturlandskapssenteret.no
Aktuelle oppdrag og aktivitetar:
 Samarbeid med Nordisk Kulturlandskapsforbund om årsmøte og seminar i
Telemark 16. juni – 19. juni 2011 (kombinerast med Slåttefestivalen).
 Samarbeid med Nordisk Kulturlandskapsforbund og Norsk Kulturarv om oppretting av nordisk nettside.
 Handlingsplan for slåtteenger, oppdrag for Direktoratet for Naturforvaltning
og Fylkesmannen, koordinator for Telemark/21 enger i Hjartdal-Svartdal, plass i
nasjonal ressursgruppe, utvikling av nettsider m.m.
 Diverse planarbeid på Jomfruland (Karoline) og Nøtterøy-Tjøme (Ragnhild)
 Arbeid for å få Hjartdal-Svartdal med som ”Utvald kulturlandskap”, oppdatering av tidlegare registreringar/planarbeid (støtta av Fellesfondet).
 Skilting og infotavle om kulturlandskap i Hjartdal og Bondal, planar for rydding og tilrettelegging av stiar, fotografering (Angelica) m.m., lokalt samarbeid.
 Koordinering/søknadsarbeid for Sogelandet.
 Songar og segn for bornehagane, og undervisingsopplegget ”Ut i mark og eng”
for grunnskulen.

Ingvill Marit Buen Garnås
Tlf: 971 87 758 (alle vekedagar utom torsdag)
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BYGDEDANS PÅ BERGTUN
Springar og gangar, med litt gamaldans innimellom.
Fyrste sundag i mnd–13/3—10/4—15/5—12/6 osb
Grunnkurs kl. 19.30-20.30.
Dans kl 20.30-21.30,
med individuell rettleiing for dei som ynskjer det.
For alle aldrar.
Ikkje nødvendig å stille som par,
me byter på så alle får danse.
Instruktør: Ingvill MB Garnås.

GRATIS.

ÅPNINGSTIDER KAFÉ
Fre – Søn: kl. 12.00 – 18.00
Ellers er vi er åpen på bestilling for grupper.

Helsing,

Patrick og Marieke
info@nordbopensjonat.com
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MISJONSHUSET
KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG:
Fredag 04.mars kl 11.00
Fellesmøte på Betel, onsdag 09 – søndag 13.mars. Sjå annonse.
Tysdag 22.mars kl 19.30 Møte.
Tysdag 05.april kl 19.30 Møte. Talar: Tor Bringaker.

Normisjonens venner

Månd.07.mars kl 19.30 møte hos Anne Lise Haugland
Månd.04.april kl 19.30 møte hos Todne Hovdejord

Biblioteket!
Biblioteket har fått ein delnye bøker som hovedbiblioteket skulle
kassere. Kjente forfattere og kjente titler .
Ta turen innom biblioteket på onsdagar frå kl. 16,00 til kl.19,00
Viktig å bruke biblioteket.

Side 7

Solfest !
SOLFEST. Vi innbyr til Solfest på Nordbø Pensjonat lørdag 19.mars kl. 18.00. Tema for kvelden er alt som starter
med K f.eks. ku, krokodille eller kvinne. Det vil bli servert
velkommstdrink, koldtbord, kaffe og kake. Pris per person 350 kr. innbetales på konto 2699 11 17 953 Hjartdal
og Grandsherad Sparebank innen 10 mars. Kom i hug:
merk innbetaling med navn!
VELKOMMEN!

Slåttefest!
Takk for alle gode innspell på festen, vi tar også gjerne
imot konkrete forslag til årets festival.
I neste bygdeblad kjem de meir info frå festivalen 2011.
Meld gjerne frå om du har ledige senger under
slåttefestivalen
Styret.

Side 8

Møtekalender
Kvar tysdag/ torsdag

Zumba

Kvar onsdag trim

Bergtun

kl. 19,30

Gvammen skule kl. 19,30

I lysløypa kvar tysdag

frå kl. 17,00 til 20,00

Skitrening i Bjødre

frå kl. 18,00 til 19,30

Bygdedans på Bergtun

6/2—6/3 –3/4.

16/3 avsluttning skikarusellen, premieutdeling
Aktivitetar på treffet, sjå annonse i bladet
4/3 møte misjonshuset

kl. 11,00

7/3

møte Misjonhuset

kl. 19,30

10/3

årsmøte HIL

9-11 mars fellesmøte

Bergtun
Betel

19/3 Solfest Nordbø Pensjonat
22/3

møte

Misjonshuset

21/3 årsmøte Hjartdal bygdemylle
4/4
5/4

møte
møte

kl. 18,00
kl. 19,30
bygdesentralen kl. 19,00

Misjonshuset

kl. 19,30

Misjonshuset

kl. 19,30
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Bibliotek!
!
Biblioteket har ope kvar onsdag frå kl. 16,00 til 19,00.Vert det bøker
du har lyst til å lese og ikkje står i hylla, spør Ellen og hun skaffer de.
Har du bøker som skulle hvert levert , kan du også lever dei inn til
frivillisentralen når den er open. Frivilligsentralen kan også låne ut
bøker i sin opningtid. Jo fleire som låner bøker, lengere får vi beholde biblioteket i bygda
Ellen

Kurs !
Vi prøver å få i gang noen kurser, fra nå av og fram til mai.
Er du interessert i et av kursa eller flere, ta kontakt, det tar litt tid
og få lærar og tidspunkt på plass.
Bandvev ( bunadband) lærar Ingun Hovde
Tegnekurs,

lærar Hilde Skeie

Jegerprøvekurs, meld frå om du er interessert.

Nettside:
www.hjartdalsbygda.no
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Formiddagstreff på bygdesentralen!
Sett av litt tid, besøk bygdesentralen på
onsdager frå kl. 11,00. her får du litt informasjon om
aktiviteter og besøk den nærmeste tida.
Alle onsdager er det en enkel bevertning og utlodding, alle har
med gevinst

Lunsjpause på bygdesentralen!
På tysdagane framover, frå ca kl. 11,00 kokar vi kaffi, og du er
velkommen til å ta lunsjpausa di
saman med oss på sentralen.
Frivilligsentralen

17 mai !
Bøker og materiell til 17 mai komiteen, fåes utlevert på
bygdesentralen
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Hjartdal pensjonistlag
Etterfølgende pensjonistmøter til sommerferien.
Tirsdag den 12.april på Betel kl.12:00
Vi kan glede oss over besøk denne dagen av
Ivar Skifjell med sang og kåseri.
Tirsdag den 03.mai på Betel kl.12:00
Til denne dagen jobbes med en eller annen besøk (se på annonsering bygdeblad)
Tirsdag den 03.juni på Betel kl.12:00
Turkomiteen jobber med en dagstur til denne
dagen
Mer informasjon om det på møte den 03.mai.
(Se på annonsering i bygdeblad)
Med hilsen til alle pensjonister
for styret
Hainz Hartmann
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