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Eit ord til ettertanke:

Stå alltid oppreist
inne i deg
Side 1

Handarbeidskveldar på bygdesentralen!
Onsdag 25. januar kl 18.00 starta vi opp att med
handarbeidskveldar der du tek med handarbeid og vi kokar kaffi.
Ellen inspirerar mange med sine fine
ting. Kom innom, og du fær sjå flott
handarbeid!
Kveldane framover er: 21/3.

Gåve til bygdebladet!
Har du forslag til å gjere bladet betre, tar vi gjerne imot det .
Kontonr. 26990706955.

Årsmøte !
Hjartdal turist og bygdesentral har årsmøte 26/3 kl. 19,00 på sentralen
Vanlige årsmøte saker.
Enkel servering
Saker til årsmøte bør være inne før 20/3
Styret
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Snarvei til DSCN6002.lnk

Aktuelle oppdrag og aktivitetar:
 Årbok for Nordisk Kulturlandskapsforbund: Temanummer Telemark.
 Nordisk nettside om kulturlandskap.
 Handlingsplan for slåttemark (Fylkesmannen): Skjøtselsplanar i Telemark, Buskerud
og Vestfold, samt div. administrasjon.
 Slåtteengprosjekt Hjartdal-Svartdal.
 Forvaltingsplan for kulturlandskap i Hjartdal-Svartdal: Samle, komplettere og gjera
tidlegare og nyare registreringar og planarbeid meir tilgjengeleg.
 Skjøtselsplanar for kulturlandskap i Brattefjell-Vindeggen.
 Opplegg for mottak av grupper (studentar, pensjonistar, fagturar, turistar).
 Eit meir «fysisk» kulturlandskapssenter: Få på plass utstillingsdel, oppgradere stignett
og få opp fleire infotavler i samband med dette, ev. også noko telefon- og internettbasert
guiding.
 Ljåslåttkurs (sommar).
 Kurs i restaurering av gamle lauvingstre (haust).
 Undervisingsopplegg for grunnskulen.
 Kulturprogram for skule og bornehage.
 Utvikling av Sogelandet i retning fysiske sogelandsstader/formidlingspunkt.

Ingvill Marit Buen Garnås
Tlf: 971 87 758 alle vekedagar utom torsdag
www.kulturlandskapssenteret.no
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Slåttefestivalen
inviterar til
Vinterfest!
Laurdag 17.mars kl 19.00 inviterar Slåttefestivalen til vinterfest på Nordbø Pensjonat.
Koldtbord, kaffi og kaker vil bli servert, og Remi spelar opp
til dans. Me spanderar au ein enhet drikke til maten. Det vil
dukke opp ei overrasking i løpet av kvelden.
Eigenandel på kr 150. Påmelding: Ring eller sms Gro-Anita
på 95154101 før 9.mars 
Velkommen!

Drivstoffanlegget!
Eit nytt tilbod har kome til Hjartdal. Kjempebra!!
Tank og pumper er på plass, så no er det berre å fylle.
Vil sende ein takk til gruppa som har jobba med anlegget!
Det fortener dei!
L.D.
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Eselkos !
Er det noen som har lyst til å komme og kose med mine 5 eselhopper
og børste dem? Jeg binder dem gjerne for dere.
Ring meg på mob. 91687187 etter kl. 18,00
Kirsti.

Hjartdal pensjonistlag
Hjartdal pensjonistlag informerer om at vårt neste møte er den 13.
mars kl. 12,00 på Betel.
Ingvill Marit Buen Garnås kommer og underholder oss på denne dagen.
Videre ønsker vi å informere om at følgende medlemsmøter er lagt
til den 10. april og 8. mai til samme tidspunkt, kl. 12,00.
Underholdning/ innslag vil bli kunngjort i bygdebladet senere.
Kryss av datoene på kalenderen.
I juni blir det siste møte før sommerferien.
Selve stedet, hvilken dag og tidspunkt er pr. i dag ikke fastlagt.
Vi kommer tilbake senere, når det nærmer seg juni måned.
Med hilsen styret
H Hartmann
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MISJONSHUSET
Onsd.29.02.- sund.04.03: Fellesmøte, eit samarbeid mellom
Misjonshuset og Betel.
Forkynnar Tor Bringaker talar på alle møta.
onsdag møte kl 19.00
torsdag møte kl 19.00
fredag "Kvinnenes internasjonale bønnedag" på Betel kl 11.00
Familiemøte kl 19.00, ungdomsmøte kl 21.00
laurdag formiddagstreff på sjukeheimen kl 11.00, møte kl 19.00
sundag møte kl 11.00
tysdag 13.03. kl 19.00: Møte
tysdag 27.03. kl 19.00: Årsmøte
NORMISJONS VENNER
måndag 05.03. kl 19.30 hos Lorimen D. Nordbø
måndag 26.03. kl 19.30 hos Todne Hovdejord
KVINNEMISJONSLAGET NMS
har møte kvar fyrste fredag i månaden kl 11.oo
Kontaktperson: Helga Tho
telefon 350 24 902

Kontor til leige !
Kontor til leige på bygdesentralen, rimeleg leige.
Kontaktperson T Djupedal
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mob. 90501433

Forslag til kurs våren 2012 !
Er nokon interessert i nybyrjarkurs i enkel veving?
Aldringsmåling
Toving
Karding og spinning, der treng me lærar
Har du forslag til andre kurs, ta kontakt med
frivilligsentralen.

BABYSONG.
Soknerådet arrangerar babysong på Misjonshuset annankvar torsdag
kl. 12.00.
Vi syng og leikar ca. 1/2 time, og etterpå er det kaffe og sosialt samver.
Dette er helst for barn mellom 0 - 1 år, men er det andre som har lyst,
kan dei óg koma.
Har du spørsmål, ta kontakt med
Marit Risberg Tho. Tlf.: 97151547
Datoar:
1., 15. og 29. mars, 19.april.
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Bibliotek!
Biblioteket har ope kvar onsdag frå kl. 16,00 til 19,00. Er det bøker du
har lyst til å lese og som ikkje står i hylla, spør Ellen, og ho skaffar dei.
Har du bøker som skulle vore levert, kan du også levere dei inn til
frivilligsentralen når den er open. Frivilligsentralen kan også låne ut
bøker i si opningstid.
Dess fleire som låner bøker,
dess lengre får vi behalde biblioteket i bygda!

Bruk dei flotte løypene på fjellet!
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Møtekalender:
Dato

Namn

Stad

Kl.

29/2-4/3 Fellesmøte

Misjonshuset.Sjå annonse

1/3

Babysong

Misjonshuset

2/3

Kvinnenes int.bønnedag Betel

11,00

5/3

Normisjonens venner

Lorimen

19,30

7/3

Handarbeidskveld

Bygdesentralen

18,00

8/3

Årsmøte HIL.

Bergtun

19,00

13/3

Møte

Misjonshuset

19,00

13/3

Pensjonistlag

Betel

12,00

15/3

Babysong

Misjonshuset

12,00

17/3

Dugnadsfest/ slåttefestiv. Nordbø p.

19,00

20/3

årsmøte mylla

Nordbø p.

19,00

21/3

Handarbeidskveld

Bygdesentralen

18,00

26/3

Normisjonens venner

Todne

19,30

27/3

Møte

Misjonshuset

19,00

29/3

Babysong

Misjonshuset

12,00

10/4

Pensjonistlag

Betel

12,00

10/5

Pensjonistlag

Betel

12,00

12,00

Lysløypa, kvar tysdag mellom kl. 17 og 19
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Hjartdal IL

Info Hjartdal Idrettslag 2012

Husk årsmøte i HIL 8. mars på Bergtun
Sporty moteshow med kjente fjes i forbindelse med årsmøtet for idrettslaget. HIL
ønsker at idrettslaget skal være et lag for alle aldre og med variert og god aktivitet.
Det blir det ikke uten at du er engasjert! Bli med på årsmøtet (valglista skal være
klar), hør hva vi har gjort i løpet av året og få med deg at Fjellrypa viser ullundertøy
og "naboen" i den nye ”Hjartdalsdressen".
Husk å betale HIL-medlemskap for 2012!! Det er få kontingenter der du får så mye
for pengene!

HIL vil svært gjerne tilby aktivitet også til de store ungdommene. Men det er langt
lettere å finne på de rette tingene, om DERE engasjerer dere og kommer med innspill. HIL skal ha stor takhøyde og vil gjerne høre hva som bør dras i gang. Idrett kan
være så mangt.... Og hvordan kan Bergtun være et sted for deg og din gjeng...?
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Akedag i Hjartdal søndag 26.2 kl 1300-1600. Vi kommer tilbake til sted avhengig av føre, enten fra Århus bro til Kyrkjekrinsen eller fra Tippen gjennom
skogen til Øverbø. HIL ordner bål, kaffi og saft. Ta med pølser til grilling, om du
vil.
NYE DRESSER blir presentert på årsmøtet på Bergtun torsdag 8.mars kl 1900.
Gå ikke glipp av et annerledes årsmøte med overraskelser og litt morro. Du kan
her prøve og bestille de nye dressene. Enkel servering
HUSK saker til årsmøte bør være styret i hende til 23.2.
SKICROSS i Hjartdal lørdag 3.mars, her må du bli med! Vi håper på sol, grill
og god heia-stemning i Bjødre. Påmelding til Øivind Larsen snarest.
IKKE GLEM å ta deg en tur i lysløypa, minst på tirsdager kl 17-19
Fine løyper også i Bjødre og i fjellet.
Lek med vinteren - den er snart over!

Hjartdal idrettslag kan tilby mange ulike kurs i regi av Telemark idrettskrets.
Vi sponser gjerne ungdom som kan tenke seg kurs som klubben kan ha bruk
for, enten det er trenerkurs eller førstehjelp mm. Informasjon om dette finnes på
www.hjartdalil.no
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