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Iveland bondelag feirer 
i år sitt 150 års jubi-
leum, og inviterer byg-
defolk til gratis konsert 
med Inger Lise Stulien 
m/musikere i åttekan-
ten fredag 18. septem-
ber kl. 19.30. 
 

Søknad om barnehageplass: 
Iveland kommune har fellesopptak til barne-
hagene to ganger i året. Søknadsfristen for 2. 
opptak er 1. oktober. Benytt elektronisk søk-
nadsskjema på vår hjemmeside. Kontaktper-
son: Bente Voreland tlf. 913-18096.  
 

Kommunereformen: 
Følg med på prosessen via våre hjemmesider 
(”Politikk” → ”Kommunereform”). Egen sak 
behandles av kommunestyret 10. september. 
Ordføreren vil gjerne motta tilbakemeldinger 
fra dere! Eget skjema kan fylles ut på siden 
”Kommunereform”.  

Rapporten til utred-
ningsgruppa i KnpS 
ligger ute på våre  
hjemmesider. 

 

Kurs i diabetes 2:  
Vennesla og Iveland kommuner arrangerer 
diabetes 2 kurs for innbyggere i de syv KnpS
- kommunene 8., 15., 22. og 29. september - 
alle dager mellom kl. 16.00 - 18.30. 
 

Kurset holdes på Vennesla omsorgssenter 
(like ved Vennesla bedehus). Egenandelen er 
kr. 250,- per person. 
Kurset holdes av helsepersonell med kompe-
tanse på diabetes. Kurset består av undervis-
ning, erfaringsutveksling og noe fysisk akti-
vitet. Personer med diabetes og pårørende 
kan delta. Målet med kurset er å lære å  
mestre hverdagen med diabetes.  
 

Påmelding til avd.leder 
Bianka Gemballa tlf. 
902-76700,  
innen 2. september. 

Festkveld 18. september  
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Månedens oppfordring (september): 
 

Kanskje har du noe å være av med til Romania, 
Fretex, Gjenbruksbutikken eller andre som 
trenger noe av din overflod? Og kanskje finner 
du der noe du kan kjøpe? 

Neste bygdebrev ligger i din postkasse ca 29. 
september. Innleveringsfristen er torsdag 17.  
september kl. 11.00.  
Mail: 
fub@iveland.kommune.no 

Lauskatter på Birketveit: 
Mattilsynet har kontaktet kommunen 
ifm observasjoner av mange  
lauskatter, fortrinnsvis på Birketveit. 
Vi vil henstille dere til å ta godt vare 
på egne husdyr, og bidra lojalt slik at vi unngår for mange 
lauskatter.   

Ordførerens tur - naturlos: 
 

Bli med ordfører Gro-Anita Mykjåland til 
den gamle husmannsplassen Pikestøl  
søndag 13. september. Dette er en familie-
tur på 2.5 km, fortrinnsvis på sti og noe 
ulendt terreng. Fremmøte ved Eielands-
veien mellom Ivedal og Vatnestrøm v/
avkjøring til Mjåland kl. 11.00.  

 

Tømmekalenderen: 

Grå dunk (restavfall):  24. september 
Grønn dunk (papir): 2. og 30. september 
Plastsekk (plast):  2. og 30. september  
Bruk dunk (matavfall): 10. og 24. september 
Glass/metall:  10. september 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent tirsdag 29.  
september mellom kl. 16.00-19.00. 

Husk ”senior-surf” tirsdag 15.  
september kl. 18.00 på frivilligsen-
tralen. Alfred og Bjørn Arild  
hjelper til og lærer deg noen knep! 
Ett tilbud til deg over 55 år. 
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Ivelandsdagene 2015:  
onsdag 2. sept. - tirsdag 8. september 

”vorspiel” søndag 30. august 

Onsdag 2. september: 
 

”Valgflesk” i Ivelands-
hallen. Dørene åpnes kl. 
17.30, mat fra kl. 18.00. Politisk debatt med 
representanter fra partiene starter ca kl. 19.00. 

Søndag 30. august: 
 

Berefjell opp - motbakkeløp. Løypa er ca 4 km med 233 meter stigning. Mosjonsklassen 
starter mellom 11.00-11.45. Fellesstart i konkurranseklassen kl. 12.00. 

Tirsdag 8. september: 
 

Humorkveld på Iveland bedehus kl. 19.00: 
”Han innante” tilbyr sitt publikum sang og 
god trimming av lattermusklene!  
Inngang kr. 100,-. Salg av varm mat m.m. 

Mandag 7. september: 
 

Kvalitetsfilmer på bygdekino: 
Kl. 18.00: Karsten og Petra på safari (alle) 
Kl. 20.00: Bølgen (15 år) 
 

Halv pris på inngangsbilletten til de 40 første på 
hver forestilling! 
 

Debattkveld på Grosås  
senter kl. 19.00: 
Religiøs, sekulær, ateist, per-
sonlig kristen, ”skapkristen” - 
hva legger vi i disse begrepene?  
Trenger vi en religiøs dimensjon i livet vårt?  
Foredrag ved Olaf Aagedal. Kulturelt innslag ved 
Reidar Skaaland. Inngang kr. 100,-. 

Torsdag 3. september: 
10.00-20.00: HJÆLP oss å tømme biblioteket! 
Gratis bøker, tidsskrift, dvd m.m.  

Fredag 4. september: 
 

Åpning av nytt Moonlight-år: Aktiviteter,  
konkurranser og mye moro 
ved Ivelandstaua. Følg med 
på facebook og plakater fra  
ca 25. august. 

Lørdag 5. sept. - søndag 6. september: 
 

Marked i Ivelandshallen: 
 

31 kunstnere har salgsutstilling i Ivelands-
hallen, og kan friste deg med flotte  
produkter i alle kategorier! Åpent lørdag  
mellom 11.00-16.00 og søndag 12.00-
16.00. Betalingsterminal, kiosk.  

 

Utenfor Ivelandshallen 
tilbyr vi hesteridning 
begge dager mellom 
12.00-14.00. 
 
 

Bursdagsfeiring på Åkle: 
 

Joker Iveland, Tuva såpe & interiør og 
kafe Åkle feirer ett års bursdag med  
aktiviteter og gode tilbud. Åpnet lørdag 
09.00-18.00 og søndag 12.00-17.00. 
 
 

På biblioteket  (lørdag) blir det lesestund 
for de minste kl. 10.00 og 11.00, samt 
dukketeater v/Giert 
Werring kl. 15.30 
(gratis inngang). 
 
 

Gjenvinningsbutikken 
på Birketveit er åpen mellom 11.00-16.00. 

Informasjon: 
 

Følg med på våre hjemme-
sider og/eller facebook for 
ytterligere informasjon om 
hvert enkelt arrangement. 
Plakater settes opp. 
 

                           
Kontaktperson:  
Kulturleder Finn Terje Uberg  
tlf. 901-17842 (bildet) 
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Det blir ”lesestund for de 
minste” på biblioteket lørdag 5. og 
19. september - begge dagene kl. 
10.00 og kl. 11.00.  
 

Politiske møter i september: 
 

Formannskapet:   Tirsdag 1. september kl. 09.00. 
                             (bl.a. sak om kommunestruktur) 
Kommunestyret:  Torsdag 10. september kl. 18.00.  
 

Saksdokumentene kan du lese på våre hjemmesider ca 
seks dager før møtene. 
 

Strikkekafe: 
Det blir strikkekafe på Bestestaua torsdag 10. septem-
ber kl.18.00, med kaffe / te og noe å bite i. Dette året 
vil vi prøve å ha kafeen annen hver gang på Bestes-
taua og på Tuva, så i oktober blir det på Tuva. 
Velkommen til alle, med eller uten håndarbeide! 
 

Bli-kjent-kaféen startar opp igjen laurdag 12. 
september kl. 14.00-16.00 på Åkle, og vidare kvar 
laurdag: 19., 26. september og 3. oktober. 
Me samlast rundt eit bord i biblioteket med kaffi/te 
for å prata med nye og gamle vener. 
Arr. Kulturgruppa v/Marit tlf. 901 34 085.  
 

Har du lyst til å spille i musikkorps? 
Iveland skolekorps ønsker nye aspiranter velkommen 
til Iveland skole onsdag 9. september kl. 18.00. Du 
må minimum ha begynt i 4. klasse, men oppover har 
vi ingen aldersgrense! Kontaktperson: Kjell Øina tlf. 
934-52168 
 

Terminliste  
Iveland skytterlag: 
Trening og storviltprøve 
på skytebanen lørdag 5., 12. og 19. september, samt 
søndag 27. september - alle dager kl. 13.00.  
Klubbmesterskap bane søndag 6. september kl. 13.00.  
Husk våpenkort. Kortterminal! 
 

Brøyting av private veier 2015/2016: 
Om du har en privat vei som du ønsker brøytet/strødd 
av Iveland kommune, og ikke tidligere har vært med 
på ordningen, kan du søke på eget skjema som du  
finner på kommunens hjemmeside. Skulle du derimot 
ha benyttet deg av ordningen tidligere, og ønsker å si 
opp avtalen, må vi ha beskjed om dette innen  
1. oktober 2015. Dette er ikke nødvendig å gi beskjed  
dersom det ikke er noen endringer. 
 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 

Valg informasjon: 
 

Står du i manntallet? 
Hvis du ikke står i manntallet kan du ikke stemme 
ved kommunevalget. Hovedmanntallet for hele 
kommunen ligger på kommunehuset. Dersom  
navnet ditt ikke står i lista eller det finnes andre 
feil, kan man klage til valgstyret (skriftlig).  
 

Forhåndsstemming: (felles informasjon for  
kommunevalg og kirkevalg): 
Det kan forhåndsstemmes på kommunehuset 
(servicetorget) til og med fredag 11. september.  
I tillegg holdes det kveldsåpent torsdag 3. og 10. 
september til kl. 18.00 samt lørdag 5. september kl. 
10.00-14.00.  
 

Forhåndsstemming på institusjon: 
Det blir forhåndsstemming ved Iveland bygdeheim 
en dag i siste uke før valget. Kunngjøres i Feven-
nen og på hjemmesiden når det nærmer seg 

Ambulerende stemmemottak: 
Velgere som p.g.a sykdom eller uførhet ikke kan 
stemme på forhånd eller på valgdagen, kan 
henvende seg til Iveland valgstyre om å få stemme 
hjemme. Henvendelsen må være mottatt 
innen fredag 4. september.  
 

Kontaktperson: Sekretær 
for valgstyret, Lasse  
Hornnes tlf. 472-35656. 
 

Valgdagen er mandag 14. september,  
og du kan avgi din stemme mellom kl. 10.00-20.00 
på følgende steder: 
* Birketveit krets: Kommunehuset 
* Skaiå krets: Ivelandstaua 
* Vatnestrøm krets: Vatnestrøm oppvekstsenter 
 

Kirkevalget foregår i samme tidsrom.  
 

I perioden 2015-2018 vil menighetsrådet bestå av 
fire medlemmer.  

        Bygdebrevet for 20 år siden: 
                      - viktig lokalhistorie -  
 

Hovedsakene i september 1995: 
 

- En student ved HiA gjennomførte en brukerun-
dersøkelse blant kommunens innbyggere med fokus 
på kommunens servicenivå. 
- Legekontoret savnet de elektroniske brystpumpene  
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Iveland bedehus - program september:  
 

> CR: Hver fredag på bedehuset, 52 ganger i året! 
> FIX: Hver mandag kl. 18.00-21.00 (ikke høstfer.) 
 

* 30.08: Storsamling / Familiemøte kl. 16.00 
* 03.09: Misjonsforeningen kl. 19.30 
* 07.09: Glomøte/enkel bønnesamling kl. 19.30 
* 10.09: Torsdagskveld på bedehuset. Tale ved  
              Arne Inge Vålandsmyr 
* 13.09: Søndagsskole kl. 11.00 
* 17.09: Misjonsforeningen kl. 19.30 
* 24.09: Torsdagskveld på bedehuset. Tale ved  
              Alf Halvorsen. Sang: Husbandet. 
 

                         Følg med på www.ivelandbedehus.no  

Dukker, sang og trylling: 
 

Dukkespillet ”Eselet Freddy på flukt” med Ivar-prest 
blir vist i Iveland kirke søndag 6. sept. kl. 16:00. 
En spennende fortelling om eselet Freddy som bor  
hjemme hos bonden Even, så begynner ting å skje...  
- heldigvis med ”happy ending”!  
Dette er en fabel skrevet ut fra historien om den 
bortkomne sønnen. Forestillingen passer alle barn 
fra 2 år. Barn som er fylt to år blir særlig invitert til 
forestillingen. De får hver sin CD med sangene og 
fortellingen om Freddy, men programmet passer for 
barn i alle aldre, så alle er velkommen.  Det blir også 
sang og litt trylling. 
 

Følg Iveland 
kommune på: 

Kirkelig aktivitet: 
 

06.09: Konfirmantpresentasjon i 
Iveland kirke kl. 11.00 v/Ivar Skip-
pervold. Både 2016 konfirmantene 
og 50 års jubilanter!  
Dukkespill kl. 16.00 (se info under).  
 

20.09: Høymesse i Iveland kirke kl. 11.00.  

Husk også: 
- Fredagsklubb fredag 11. september.  
- Sommerles: Skjemaet leveres innen 1. september.  
- Selvbetjeningsautomaten på biblioteket forutsetter 
at du har nasjonalt lånekort. Dette er gratis og  
utstedes av personalet. 
- Vi endrer betjent åpningstid på biblioteket fra  
1. september: Nye tidspunkt blir tirsdag 12.00-18.00 
og torsdag 15.00-18.00. 
- ”Ut på tur i Iveland” avsluttes 25. september. 
- Ruslegruppa starter opp igjen tirsdag 8. september. 
Vi spaserer fra Bestestaua kl. 13.00. Kontaktperson: 
Lalla tlf. 917-00849. 

Teater og trylling på bedehuset: 
 

Tirsdag 15. september kl. 19:00 kommer Steve og 
Janet Stickley fra ”Footprints Theatre Trust” i  
England til Iveland bedehus, og Ivar prest vil trylle.   

 

”Footprints Theatre Trust” ble etablert i 1978, og har 
mange års erfaring med historiefortelling, teater,  
musikk og kunstprosjekter i hele Europa. De har hatt 
oppdrag for BBC, Legoland, kulturhus, skoler og  
biblioteker og en rekke ulike institusjoner.  

 

Skuespillerne vil ta 
oss med inn i bibelske 
fortellinger, og det 
blir en morsom og 
visuell fortelling der 
språket er et enkelt, 
lettforståelig engelsk.  
 

Alle er hjertelig velkommen! 
 

Bildet er hentet fra deres hjemmesider. 

Ivelandsdagene 2015: 
Følg med på plakater om de 
enkelte arrangement. 


