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Sokndal Info
Næringsarbeid

Sokndal kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Telefon 51 47 06 00
Epost: postmottak@sokndal.kommune.no
www.sokndal.kommune.no - www.cittaslow.com
Frist for innlevering: 20. i hver måned

!Etablererveiledning!
Det er et sterkt ønske om flere etableringer,
videreutvikling av eksisterende virksomheter
og flere arbeidsplasser i Sokndal.

Sokndal Info
Sokndal Infoen legges ut på kommunens heimeside i
slutten av hver måned og trykkes opp/legges ut på
servicekontoret på Soknatun, Biblioteket og Åna-Sira
Grensehandel. Vi setter pris på kommentarer/forslag
til forbedringer. Har du noe å fortelle som har
allmenn interesse, mottar vi gjerne informasjon
om dette til: postmottak@sokndal.kommune.no.

Har du en god idè bør du ta kontakt med
næringssjef Nils Jacobsen, mobil 907 22 088,
for å se på muligheter for realisering av
prosjektet. Muligheter for støtte fra Innovasjon
Norge dersom etableringen passer inn i deres
satsingsområder.

Ta kontakt – vi er her for DEG!
Kommunale møter høsten 2014







Kommunestyret: 9/2, 23/3, 4/5, 15/6, kl. 18.
Formannskapet: 17/3, 20/4, 2/6, kl. 9.
Hovedutvalg helse og omsorg: 7/4, 26/5, kl.
18.
Hovedutvalg oppvekst og kultur: 4/3, 8/4,
17/6, kl. 18.
Cittaslowråd: 7/5, kl. 18.
Råd for eldre m.v.: 9/4, 11/6,

Gruppemøter før kommunestyret:
- Kr.F. Tirsdag 19.00 Kantinen på Soknatun.
- Ap
Tirsdag 19.00 Frivilligsentralen.
-H
Onsdag 19.00 Inpro.
- Fr.P. Onsdag 19.00 Kantinen Soknatun.
- V/SP Onsdag 19.00 Møterom nr. 3 Soknatun.

Brann- og vannverksvakt
Ved vannlekkasjer utenom ordinær arbeidstid,
kontakt vakthavende brannbefal, mobiltelefon til
alle vakter tlf. 90 08 63 79.
Brann- og nødmeldinger:
Tlf. 110.
Når hjelpen kan vente litt:
Tlf. 51 50 22 00
Telefon Sokndal kommune
på dagtid
Tlf. 51 47 06 00

Kontorlokaler til leie hos Dalane Energi på
Drageland
Fungerende ordfører, rådmann og næringssjef
besøkte i dag Dalane Energi sine kontorlokaler på
Drageland. Samarbeid mellom Dalane Energi og
Sokndal kommune. Dalane Energi leier ut
kontorlokaler og Sokndal kommune bidrar med
markedsføring av tilbudet. Gunstige betingelser
for leie av kontorlokaler med breibånd. Dalane
Energi har klargjort 9 kontorer (10-12 m2). 2 av
disse er utleid. Når alle er utleid, vil det være
mulighet for tilrettelegging for flere kontorer. Mål:
Legge forholdene til rette for et kreativt miljø som
gir flere arbeidsplasser i Sokndal. Ta kontakt for
mer informasjon! Velkommen til etablering i
Sokndal! Spre informasjonen videre i ditt nettverk
og til personer som kan være aktuelle!

Byggeklar kommunal næringstomt
Sokndal kommune har for salg byggeklar
næringstomt på industriområdet Rekeland 1.
Kontakt: nils@sokndal.kommune.no.
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Cittaslow

Svømmehallen
Livskvalitet
Identitet
Gjestfrihet
Bærekraftig utvikling
Det gode liv i Sokndal!

Folkebibliotek
SOKNDAL FOLKEBIBLIOTEK
Mandager:
Kl. 16.45 - 17.45 Babysvømming
Kl. 18.00 - 19.30 Varmtvannstrening for
revmatikere og andre med behov

Åpningstider:
Mandag, onsdag, fredag kl. 08.30 - 14.00
Tirsdag, torsdag
kl. 10.30 - 19.00

Tirsdager:
Kl. 17.00 - 19.00 Familiebading. Barn i følge
med voksne (t.o.m. 4. kl)
Kl. 19.00 - 20.00 Ungdom fra 5. kl/voksne

E-mai: bibliotek@sokndal.kommune.no
Telefon: 51 47 07 10.
I forbindelse med satsing på folkehelse vil Sokndal
folkebibliotek ha åpent den første lørdag i
måneden fra kl. 11.00 til 14.00.

Psykisk helsetjeneste / rusomsorg
Kontorer til høyre ved inngangen på Soknatun.
Det tilbys samtaler, hjemmebesøk, støtte og
oppfølging til voksne, eldre, barn og ungdom.
Tjenesten er gratis. Diverse gruppetilbud ved
Gosen Aktivitetssenter.

Torsdager:
Kl. 17.00 - 18.30 Familiebading. Barn i følge
med voksne (t.o.m. 4. kl)
Kl. 18.30 - 19.15 Ungdom fra 5. klasse
Kl. 19.15 - 20.00 Voksne
Priser: Barn: kr. 20,- Voksne: kr. 30,Begrenset til 30 personer samtidig i
vannet
Husk badehette

Kom innom eller ring oss:
- Tom Sigurd Nybø
- Ellen Birkeland
- Sissel Bø Stene

51470668 / 48286490
51470667 / 40021241
51470669 / 91818254
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Frivillige organisasjoner
Frivilligsentralen er en
møteplass som formidler
kontakt mellom mennesker,
noen trenger hjelp og andre
ønsker å hjelpe. Sentralen
skal koordinere og videreutvikle det frivillige arbeid
som utføres i kommunen. Frivilligsentralen er et
sted hvor gleden over å bruke deg selv er den
betalingen du får.
Hva kan hjelpen bestå av? Praktiske oppgaver
som hagearbeid, handling, transporttjeneste,
bibliotektjeneste, turkamerat, besøksvenn,
telefonkontakt, rådgivning m.v.

Guttespeiderne:
Oppdagerne 2.-3. kl. – mandager kl. 17.15
Stifinnerne
4.-5. kl. – mandager kl. 18.30
Vandrerne
fra 6. kl. – tirsdager kl. 19.00
(lengde på møtene varierer, dere får info om
dette)
Jentespeiderne:

Har du lyst til å melde deg som frivillig, eller som
bruker, er du hjertelig velkommen. Ta kontakt på
tlf. 51 47 61 02 eller 952 72 136. Epost:
frsoknda@online.no.

Oppdagerne 2.-3. kl.–onsdager kl. 17.30-18.45
Stifinnerne
4.-5. kl.–onsdager kl. 17.30-18.45
Vandrerne
fra 6. kl.–torsdager kl. 18.00-19.15
www.kmspeider.no/Sokndal
Sokndal 1. KFUK-KFUM Sokndal 2 KFUK-KFUM

Sentralen er åpen mandag, tirsdag og fredag fra
kl. 08.30 til kl. 13.30. Torsdag fra kl. 14.30 til kl.
18.15. Du finner oss i Gamle Skolevei 6 (i det
gamle Elverksbygget. Inngang på baksiden).

Sokndalshallen

Ta kontakt for leie av Festsalen.

I tillegg til idrettshallen kan vi tilby:

Aktiviteter i 2014
Mandager:
SOSIALT SAMVÆR kl. 16.30 i peisestua. For
beboerne på Bø-senteret.

Solarium
Inngang på hallens bakside.
Mandag-torsdag
Kl. 08.00 – 21.00
Fredag
Kl. 08.00 – 18.00
Lørdag
Kl. 09.00 – 17.00

Tirsdager:
SENIORDANS kl.11.00 – 13.00 på gamle skolen
FORMIDDAGSTREFF kl. 10.00 – 12.30 i
Frivilligsentralens lokaler på gamle skolen

Styrketrening
Ledige timer, kr 420,- pr. ½ år.

Grendelokale
Månedlig:
Utleie til selskaper og møter, m/kjøkken til 80
BINGO kl. 17.00 den første tirsdag i mnd. på Bøsent, personer. For leie, ta kontakt på telefon eller SMS
99 41 13 44.
UNDERHOLDNING kl. 17.30 tredje tirsdagen i
mnd. på Bø-senteret
Annen utleie
STRIKKEKAFÈ kl. 19.00 den siste tirsdagen i
mnd. i Frivilligsentralens lokaler på gamle skolen
For mer info om aktivitetene: ta kontakt med
Sokndal Frivilligsentral på tlf. 51 47 61 02/
95272136.
E-post: frsoknda@online.no
BRUKTBUTIKKENS ÅPNINGSTIDER:
Torsdag: 10.00 – 16.30
Fredag: 10.00 – 17.00
Lørdag: 10.00 – 14.00

Vi har lydanlegg m/mikrofoner og projector til
Grendelokale for utleie ved kurs og
arrangementer.
Postadresse. Aktivitetshallen i Sokndal, postboks
5, 4381 Hauge i Dalane.
Epost: sokndalshallen@gmail.com
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Gudstjenester i Sokndal og Åna-Sira kirker

Årsmøte i Sokndal Ættesogelag

8. feb.

Kristi forklarelsesdag
Åna-Sira kirke kl. 10:30: Gudstjeneste. Offer
til Det norske bibelselskap, bibelgaven.

15. feb.

Fastelavnssøndag
Sokndal kirke kl. 11:00:
Familiegudstjeneste. Oppstart dåpsskole.
Offer til Kirkelig undervisning.

22. feb.

1. søndag i fastetiden - Vinterferie

Sokndal Ættesogelag avholder årsmøt,
Onsdag 11. februar 2015, kl. 19.00
Forrpakterboligen.
Saker som skal taes opp på årsmøtet,
må være styret i hende innen 4. feb. 2015.

Mars 2015:
1. mar.

2. søndag i fastetiden
Åna-Sira kirke kl. 10:30: Gudstjeneste med
nattverd.

8. mar.

3. søndag i fastetiden
Sokndal kirke kl. 11:00: Gudstjeneste med
nattverd. Offer til Menighetens
Ungdomsarbeid.

40 årskriso
Sokndal amatørteater setter opp
jubileumsforestilling i februar.

15. mar. 4. søndag i fastetiden
Sokndal kirke kl. 11:00: Gudstjeneste. Offer
til Norges KFUK-KFUM-speidere.

Amatørteateret er i år 40 år, og skal ha premiere i
kinosalen torsdag 12. februar kl 19:00.

22. mar. Maria budskapsdag
Åna-Sira kirke kl. 10:30:
Familiegudstjeneste. Offer til Åna-Sira
kirkeforening.

Videre skal forestillingen kjøres fredag 13 og
lørdag 14. februar kl. 20:00
Det kan bli mye lått og løye når amatørteateret
skal hedre seg selv, etter å ha eksistert i 40 år. Det
blir mye nytt fra hendelser og begivenheter som
har vært det siste året, og en del fra det vil si å bli
40. Mye musikk fra de siste 4 tiår.
Håper befolkningen i Sokndal kjenner sin
besøkelsestid og kommer og ser.
Billetter kan kjøpes på Horjen Sokndal, og prisen
er kr. 250.‐ for barn og voksne.

29. mar. Palmesøndag
Sokndal kirke kl. 11:00: Familiegudstjeneste
med nattverd. Avslutning dåpsskolen. Offer
til Kirkens Nødhjelp, fasteaksjon.

Åpen kirke
Første fredag i måneden; 6. februar kl. 19.30 – 21.30.
Velkommen til stillhet og ettertanke, lystenning, bønn og litt
musikk.

Dåpsskole
Søndag 15. februar (fastelavn) starter dåpsskole for 6 åringer
(1. klasse) i Sokndal menighet. Da er det familiegudstjeneste
i Sokndal kirke. På fem av onsdagene frem til påske er det
samlinger på BBM. Dåpsskolen avsluttes med
familiegudstjeneste på Palmesøndag.

Menighetsfest
Søndag 1. mars arrangeres menighetens årsfest på BBM kl.
19.00.

Kirkens hjemmeside:
Se www.sokndal.kirken.no.
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Sokndal Fly og Heliklubb
 Hei alle modellflygere og andre interesserte, vi starter opp
igjen med innendørsflyging i hallen.
 Flyging hver lørdag mellom kl 15:00 og 18:00, med forbehold i
forandringer på tidene. Se hjemmesiden våres.
 Etter planen starter opp lørdag den 18 oktober og vil fly ut
mars 2015
 Alle som har lyst å prøve seg, er hjertelig velkommen.
 Ta gjerne kontakt med klubben, som er behjelpelig med
veiledning for å komme i gang. Klubben har egne fly og
simulatorer til å prøve seg på.
 Se hjemmesiden våres http://sokndal-modellfly.com/
Mvh Styret
Øyvind Gjertsen
Terje Bratli
Kjetil Tønnesen
Arvid Johnsen

tlf 41430271
tlf 90722250
tlf 95786837
tlf 48162943
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17 boligtomter er solgt!

Side 6

Nr. 2 2015

Side 7

Nr. 2 2015

SOKNDAL KINO – FEBRUAR
Følg med på Sokndal kino på Filmweb.no / sokndal.kommune.no og på Facebook! Nå kan du
også kjøpe billetter på internett, både på kinoens hjemmeside og på Facebook!
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