Flesberg kommune
Oppvekst- og kulturetaten

Lampeland, april 2014

Til Lag og foreninger
KULTURINFORMASJON 2014
Oppvekst og kulturetaten, ved kulturkontoret, biblioteket og
Frivilligsentralen vil benytte anledningen til å takke for det gode
samarbeidet vi har hatt med dere i 2013!
1. Kulturmidler for 2014
I budsjett for 2014 er det avsatt følgende til grunnstønad og aktivitetstilskudd: kr. 294.000, inkl.
prosjekter.
1. Kulturmidler - hovedfordeling 1 gang pr. år.
Tilskuddet skal bidra til den daglige driften av laget med vekt på aktivitet. Kommunen ønsker via
kulturmidlene å bidra til et bredt kulturliv, for alle aldre, men der aktiviteter for barn og unge blir spesielt
vektlagt.
tilsvarende organisert aktivitet i kommunen.
ktivitetene må være åpne for alle og ledelsen i organisasjonene må være demokratisk valgt.
–
og eller økonomiske interesser.
ets hovedstyre
Skyttervesen, kan søke om idrettsmidler
Krav til søknaden:
Søknadene skrives på eget skjema inkl. obligatoriske vedlegg:

NB! Vær vennlig å påføre på skjemaet eventuelle navneendringer på leder, kasserer,
epostadresse og husk kontonummer.
Vennligst bruk digital søknad. Link til søknadsskjema
https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=2129&ouref=0631

Evt. skjema og retningslinjer kan også fås i resepsjonen, kommunehuset.
Frist for å sende inn søknad: Mandag 28.april 2013. Søknad med vedlegg må være
poststemplet/sendt elektronisk senest 28.april. Søknader som leveres på kommunehuset, må leveres i
kontortiden - dvs innen kl. 15.30. Søknader som mottas etter fristen 28.april blir ikke behandlet.
Søknadene vil bli behandlet i komiteen for livsløp og kultur i møte 11.juni.
2. Kulturmidler til prosjekter (som kommer utenom hovedfordelingen) kan søkes på hele året.
Eget skjema lastes ned fra www.flesberg.kommune.no , eller kan fås på i resepsjonen,
kommunehuset.
De som søker om midler til hovedfordelingen (se ovenfor), kan ikke søke om prosjekttilskudd som
hører inn under lagets ordinære drift. Administrasjonen behandler søknader om støtte på inntil kr.
10.000,- fortløpende. Større søknader legges fram for politisk behandling.
Kulturkontoret/frivillighetssentralen yter hjelp til utfylling av søknader om kulturmidler etter forespørsel.

2. Kulturpris for 2014
Lag, foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å sende inn begrunnet forslag til kandidat(er).
Kulturprisen er på kr. 20.000,- samt diplom.
Skriftlige begrunnede forslag sendes kulturkontoret senest 2.mai 2014.
Komiteen for livsløp og kultur vil behandle eventuelle forslag i møte 11.juni. Når vedtak er fattet
offentliggjøres navn på prisvinner (e) med begrunnelse. Komiteen bestemmernår og hvor prisutdeling
skal skje. Kulturprisen er støttet av Sparebank1BV.
Skjema og retningslinjer for kulturprisen Skjema:
https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=2131
Retningslinjer:
http://www.flesberg.kommune.no/Forskrifter_og_vedtekter/Kulturpris_retningslinjer.aspx
Eller de kan fås i resepsjonen, kommunehuset.

3. Møter i komiteen for livsløp og kultur/kommunestyret 2014
Har dere saker dere ønsker skal bli behandlet i komiteen og kommunestyret? Her er møteplan for
1.halvår 2014:
Komiteen for livsløp og kultur, onsdager kl. 13.00: 5.2, 19.3, 7.5 og 11.6
Kommunestyret, torsdager kl. 17.00: 20.2, 3.4, 22.5, og 26.6* (*kl. 13.00)
Saker som ønskes behandlet sendes til postmottak@flesberg.kommune.no
eller pr. post. Det må påregnes minimum 4 ukers saksbehandlingsfrist før en sak er ferdigbehandlet i
kommunestyret. Derfor, send evt. saker i god tid til Flesberg kommune.

4. Dåsettunet / Middelalderuka i Numedal
Flesberg bygdetun, Dåsettunethar åpent for sesongen i perioden 1.juli – 10.august.
Åpningstider: Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag 12.00 - 16.00.
Middelalderuka, lørdag 26.7 - søndag 3.8: mandag-fredag kl. 12.00-18.00, lørdag-søndag 12.0016.00.
På søndager i juli vil lag og foreninger arrangere egne ”kultursøndager”.
Program for sesongen vil bli nærmere bekjentgjort før sesongstart, og alle husstander og hytter i
Numedal vil få tilsendt et felles Sommerprogram for bygdetunene i Numedal. Fellesprogrammet vil
også bli lagt ut på middelalderukas nettsted.
Omviser/daglig ansvarlig på Dåsettunet – sommersesongen 2014.
Tidspunkt: Uke 27-32 i hht åpningstid.
Vi søker:
En voksen person m/sertifikat som behersker engelsk og gjerne tysk muntlig.
Som skal ha daglig driftsansvar som innebærer ansvar for billettsalg, enkel servering, salg av
produkter, tilrettelegge for besøk og arrangementer, samt være omviser.
Det legges vekt på personlige egenskaper:
Være utadvendt og like formidling.
Samarbeidsevne
Være praktisk anlagt og nøyaktig.

Vi tilbyr:
Opplæring
Lønn i hht. tariff.
Hyggelig arbeidssted
Spørsmål/informasjon: Kontakt Kristin Hammershaug, kulturkonsulent, tlf. 31 02 21 02. Epost:
postmottak@flesberg.kommune.no. Skriftlig søknad sendes senest. 28.april:
Postmottak, Flesberg kommune, 3623 Lampeland, eller på epost: postmottak@flesberg.kommune.no
Middelalderuka 2014. Årets tema: Tre. Fra lørdag 26.juli – til og med lørdag 2.august.
Et mylder av aktiviteter, turer, konserter og arrangementer vil foregå langs hele dalføret!
Festivalkunstner er Yngvill Lassem fra Hokksund. Hun stiller ut malerier på Dåsettunet hele uka.
Offisiell åpning av Middelalderuka og – og festivalutstilling søndag 27.juli kl. 13.00, inkl. kunst &
håndverksboder, rømmegrøt og annet som hører dagen til!
Hovedarrangører: Numedalskommunene og Lågdalsmuseet og Fortidsminneforeningen i Buskerud. I
samarbeid med lag og foreninger, kirkekontor, privatpersoner og næringslivet.
Fullstendig program vil bli lagt ut på nettsiden www.visitmiddelalderdalen.no
i løpet av mai. Det sendes ut til alle husstander og hytter i Numedal, i tillegg til bred markedsføring
forøvrig.

5. Arrangementskalender på kommunens nettside – klar til bruk
Kongsbergregionen tilbyr en felles kalenderfunksjon i vår region. Her kan du enkelt finne eller
publisere arrangementer eller aktiviteter. På forsiden av www.flesberg.kommune.no
finner dere en arrangementskalender som kan brukes for å vise hvilke åpne arrangementer deres lag
og forening vil markedsføre. Enkel å bruke. Ved å klikke på arrangementskalender, kommer dere inn
på ”Hva skjer i Kongsbergregionen”, klikk på Flesberg kommune og deretter ”opprett arrangement”.
Første gang må du registrere deg som bruker, deretter er det fire steg og ditt arrangement er publisert.

6. Spillemidler til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Søknadsfrist: 3.november 2014. Idrettsrådet og andre vil få nærmere opplysninger senere. Tiltak må
være oppført i kommunens ”Plan for idrett og friluftsliv 2003-2015, revidering 2012-15”,
og i vedtatt handlingsprogram 2014/15. Søknadsskjema fins på www.idrettsanlegg.no.
Ta kontakt med kulturkonsulenten for spørsmål.

7. Frifond: Tilskudd til lokale barne- og ungdomsaktiviteter
Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig å drive med det du har lyst til å drive med
- der du bor. Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske
rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.Frifond er Norges
enkleste og minst byråkratiske støtteordning! Enkle søknads- og rapportskjema, ingen søknadsfrister
og kort behandlingstid gjør Frifond lett å bruke. For teater, musikk og nesten alt annet. Frifond er delt
opp i ulike ordninger rettet mot ulike målgrupper. Det finnes tre ordninger Frifond musikk, Frifond
teater og Frifond barn og unge. Det er ingen søknadsfrister, men løpende vurdering og
behandling av søknader. Søknadsskjema og nærmere informasjon fås ved å gå inn på nettadressen:
www.frifond.no

8. Flesberg Frivilligsentral
Frivilligsentralen har telefontid mandag-torsdag kl.09-00-14.00, fredag stengt
Ta kontakt på telefon 97 55 15 47 med Laila Ulvikeller Gudveig Førle.
Epost, gudveig.forle@flesberg.kommune.no eller laila.ulvik@flesberg.kommune.no
Facebook : www.facebook.com/FlesbergFrivilligsentral
Hjemmeside: www.numedal.net/frivilligflesberg
Adresse: Tveitenhuset, Lyngdalsvegen, 3623 Lampeland.
Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt mellom dem som ønsker å yte en ubetalt innsats i
nærmiljøet eller lokalsamfunnet og dem som ønsker å motta slik innsats. Frivilligsentralen skal fungere
som en møteplass og brobygger mellom frivillige, lag og foreninger og det offentlige.
Frivillig arbeid – kult for alle!
Ønsker du en mer menigsfylt fritid? Det finnes nok å gjøre. Alle slags arbeid, alle slags oppgaver.
Frivillige tar på seg oppdrag i sosiale sammenhenger og hjelp til enkeltpersoner

Dette er noen av sentralens tilbud og aktiviteter :
Mandagstreff for alle: Hver fjerde mandag kl. 10.00-12.00 (unntatt juli)
Datatreff for alle, onsdager kl. 14.00-16.00
Grendeaktiviteten kl. 10.00-14.00
o Sør-Svene grendehus tirsdager
o Flesberg menighetshus tirsdager
o Lyngdal kulturhus (skolen) onsdager.
Loppebutikken på Kulturhuset i Lyngdal, lørdager
Strikkekafe i Flesberg, Lyngdal og Lampeland
Seniorsurf-dag, september
– spesielt for de frivillige.
Bli med du også! Vi har behov for frivillige i alle aldre til varierte oppdrag. Ta kontakt!

9. Flesberg bibliotek
Vi er her for akkurat deg, velkommen til oss! Et kulturelt møtested for alle aldre! Hovedbiblioteket Vi
holder til i lyse og flotte lokaler i vår egen fløy på Flesbergtunet på Lampeland. Biblioteket er åpent mandag,
onsdag og torsdag kl. 12 - 19. Sommerferie i 6 uker, og det er stengt i romjula.
Ta gjerne kontakt med biblioteksjef Anneline Mjøseng på telefon 31 02 22 10, eller send oss en epost: biblioteket@flesberg.kommune.no. Du finner mer om bibliotektilbudet i Flesberg på nettsiden til
kommunen. Utvalget av bøker, lydbøker, filmer og cd rom, finner du ved å søke i katalogen, som du finner
via kommunens nettside. Hvis vi ikke har det du leter etter, kan vi fjernlåne det meste fra andre bibliotek.
Alle lån er gratis! Salg av bygdebøkene for Flesberg (kortterminal).

10. Arrangementer i regi av oppvekst- og kulturetaten
Både kulturkontoret, biblioteket og frivilligsentralen tilbyr åpne arrangement/tiltak gjennom året- gjerne
i samarbeid med hverandre. Følg med i lokalvisa, Numedalsnett og kommunens nettside for info!

11. Personale kulturetaten:
Kulturkonsulent Kristin Hammershaug, direkte tlf. 31 02 21 02, mobil 993 97 953
E-post: kristin.hammershaug@flesberg.kommune.no
Oppvekst og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad. Direkte tlf. 31 02 21 00, mobil 412 67 947
E-post: ragnhild.vihovde.kaldestad@flesberg.kommune.no
Har dere noe på hjertet ta gjerne kontakt med oss:
Adresse oppvekst – og kulturetaten, 3623 Lampeland. E-post til til etaten bes sendt til:
postmottak@flesberg.kommune.no. Telefon sentralbord: 31 02 20 00. Fax 31 02 20 01.
Informasjon om kommunen: Hjemmeside www.flesberg.kommune.no

