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Innen 28. februar: 
- Søknadsfrist ferievikarer innen pleie– og 
omsorg 
- Søknadsfrist som sykepleier (vikariat) ved 
Iveland bygdeheim 
Innen 1. mars: 
- Søknadsfrist for barnehagelærer og 
ass.styrer/barnehagelærer ved Skaiå barneh. 
- Ledige stillinger i Ivelandskolen 
- Søknad om barnehageplass. Kun nye søke-
re trenger å søke via vår hjemmeside. 
 

Kulturprisen 2016: 
 

I år skal kulturprisen utdeles for 11. gang. 
Tildelingen vil finne sted under 
”Ivelandsdagene 2016” i september. Mer in-
formasjon i neste bygdebrev og snart på våre 
hjemmesider. Men tenk gjerne NÅ!  

 Mars  2016  -   årg. 30, nr. 3 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (mars): 
 

Skriv et brev, en sms eller to, en mail eller et 
kort til et menneske som du tror vil sette pris 
på det. Forvent ikke noe svar, og spør ikke 
om vedkommende har fått det. 

April-utgaven av bygdebrevet ligger i din post-
kasse ca 30. mars. Innleveringsfristen er  
søndag 20. mars kl. 23.59.  
 

Mail: 
fub@iveland.kommune.no 

Bedehusbasar lørdag 5. mars kl. 17.00: 
 

Vanlig basar som før om årene med masse kransekaker og 
andre gevinster på øyeblikks, og flotte gevinster på bøkene.  
Fiskedam for barna. Andakt ved Frode Frigstad.  
Dansegruppa Nonstop opptrer. 
 

Kafè med pølser, kake, brus og kaffe.  
Vi håper du får med deg noen og kommer 
innom, så blir det fullt hus og  hyggelig 
rundt kafèbordene! 
Alle hjertelig velkommen. 

Jarle Waldemar besøker Iveland bedehus 
ifm storsamlingen søndag 17. april. 
 

Fremtidens Birketveit: 
 

Kom gjerne med innspill til  
detaljreguleringsplanen for  
Birketveit.  
Planforslaget legger til rette for 
sentrumsnær boligbygging. I den 
forbindelse er bruk av dyrka mark 
i sentrum vurdert. Videre er det 
lagt opp til nye løsninger for av-
vikling av myk og hard trafikk i området rundt kirke, skole 
og kommunehus. Innspill sendes via våre hjemmesider  
innen 14. mars. 

Vatnestrøm grendelag arrangerer  
årsmøte på Ogge gjesteheim fredag 4. 
mars kl. 19.30. Det blir servert snitter 
m/drikke, kaffe og twist. 

HUSK: 

Boksalg og boksignering  
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Politiske møter i mars: 
 

Tjenesteutvalget: Onsdag 2. mars kl. 18.00 
Formannskapet: Tirsdag 8. mars kl. 09.00 
Kommunestyret: Torsdag 17. mars kl. 08.30 
 

Saksdokumentene finner du på våre hjemme-
sider ca 6 dager før møtene tar til. 
 

Kommunereform:  
 

Utkast til intensjonsavtale med Vennesla er 
klar. Den behandles i kommunestyret 17. 
mars sammen med et 0-alternativ (bestå som 
egen kommune). Dersom kommunestyret 
ønsker å gå videre med intensjonsavtalen, blir 
fremdriften omtrent som følger:  
Informasjon til husstander (mars/april), folke-
møte (april), telefonintervju til 150 personer 
(april), folkeavstemming (slutten av mai) 
med endelig politisk behandling i juni.  
Vi oppfordrer dere til å følge prosessen via 
våre hjemmesider. 

200 kommunale tjenester: 
 

Iveland kommune tilbyr / har informasjon 
om, ca 200 kommunale tjenester. Du finner 

informasjon om 
alt dette på våre 
hjemmesider  
”Tjenester” - 
”Tjenester A-Å” 
 

Strikkekafe torsdag 10. mars: 
 

Velkommen til Bestestaua! Det blir kaffe, te og noe å bite 
i. Velkommen med eller uten håndarbeide fra kl. 18.00. 
 
Påskemarked på Krydderhuset 12. og 13. mars: 
 

Salg av bakerovnsbrød, lefser og småbakst. Du vil også 
finne husflid, gardsprodukter, krydder, påskepynt m.m. 
Servering. Dørene åpner kl. 12.00. 
Kontaktperson: Astrid Marie Gavlen tlf. 90952218 
 

Påskebasar onsdag 23. mars: 
 

Velkommen til den tradisjonelle påskebasaren på Frigstad 
grendehus kl. 18.00. Påskepynt og påskemat. Vi kan tilby 
ostepakker, spekemat, kransekaker m.m. Matsalg. 
 

Vaktmesterkurs tirsdag 8. mars: 
 

Vi har i dag ca 30 godkjente vaktmestere i Ivelandshallen, 
veldig bra! Vi tilbyr et absolutt siste kurs, gjeldende for 
2016 og 2017, tirsdag 8. mars kl. 17.30. Kurset er en  
forutsetning for å kunne leie idrettshallen. 
 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 10. mars 
Grønn dunk (papir): 16. mars 
Plastsekk (plast):  16. mars 
Brun dunk (matavfall): 10. og 23. mars 
Glass/metall:  23. mars 
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent tirsdag 29. mars 
mellom kl. 16.00-19.00 

            Bygdebrevet for 20 år siden: 
                            - viktig lokalhistorie -  
 

Hovedsakene i mars 1996: 
 

- Informasjonsmøte om narkotika, alkohol og røyk på  
Iveland skole 
- Iveland bygdekvinnelag hadde 26 medl. Åse Omestad 
var kontaktperson. 
-  Frivilligsentralen hadde kjøpt ny symaskin. 

Babysang: 
 

Det blir babysang på Iveland bedehus 
annenhver torsdag kl. 11.00. De neste 
samlingene blir 3., 17. og 31.mars. 
Samlingen med sang og bevegelser 
for de små varer omlag 30 minutter. 

Etterpå er det kaffe og hyggelig prat.  
Kontaktperson: Anna Heggland tlf. 913-82835 

Minibanken forsvinner: 
 

Sparebanken Sør har besluttet å ta ned  
minibanken på Iveland. Dette vil skje i  
begynnelsen av mars.  
De skriver bl.a. følgende: ”Banknæringen er 
i stor endring og måten kundene bruker oss 
på har forandret seg mye de siste årene. Det 
er i dag vesentlig mindre bruk av kontanter 
og dermed også bankenes minibanker”. 
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Bygdekino mandag 14. mars: 
 

Kl. 18.00: ”Alvin og gjengen -  
                  i farta” (alle) 
Kl. 20.00: ”Birkebeinerne” (12 år) 
 

Iveland idrettslag selger tradisjonell  
kinomat i fast og flytende form.  
 

Iveland Viltlag er 20 år: 
Dette markeres med en buffemiddag på Ogge gjeste-
heim i forbindelse med årsmøtet 14. april. 
Interesserte grunneiere og jegere kan delta på middagen 
som starter kl. 20.00. Ordinært årsmøte fra kl 18.00. 
Egenandel kr. 300,- betales ved ankomst. 
Påmelding innen 30. mars til  Knut Gunnar Solberg, tlf. 
481 07 980 eller John Tomas Homme, tlf. 959 23 615. 
 

Informasjon fra Iveland legekontor: 
 

Vi minner om influensavaksine for risikogruppene… 
Kom gjerne innom og få et stikk til kr. 150,- 

 

Legekontoret holder stengt hele 
påsken. Bestill faste medisiner 
før påske. Ved øyeblikkelig hjelp 
kontakt Vennesla og Iveland le-

gevakt tlf 116117. Ved akutt nødsituasjon ring 113. 

Søknad om plass i SFO fra høsten 2016: 
 

Fristen for å søke plass i skolefritidsordningen fra 
høsten 2016 er 1. april. Benytt elektronisk skjema 
på våre hjemmesider. 
 
 
 
 
 

Siste nytt fra  
Ogge gjesteheim: 
 

Påskedans med Jan Ove 
Lundgreen på påskeaften  
lørdag 26. mars fra kl. 
20.00. 
 

Åpningstider og tilbud i påska: 
Skjærtorsdag - Buffet fra kl. 13.00 - 18:00 
Langfredag    - Buffet fra kl. 13.00 - 18:00 
Påskeaften     - Påskedans fra kl. 20:00  
1. Påskedag   - Buffet fra kl. 13.00 - 18:00 
2. Påskedag   - Buffet fra kl. 13.00 - 18:00 

Siste nytt fra frivilligsentralen: 
 

Åpningstidene hos oss er mandag og onsdag kl. 09.30-
14.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18.00.  
NB! 2. mars utgår (få med deg Marco Elsafadi!) 
 

Årsmøte for Iveland frivilligsentral / Unge Eldre av-
holdes på Bestestaua tirsdag 1. mars kl. 18.00.  

 

Tur til Skagen:  
13-15. juni blir det tur til Skagen. Program og påmel-
ding fåes ved "Bestestaua", ivefri@frisurf.no eller 379 
62 610. 

Det skjer på Åkle: 
 

Tirsdag 15. mars kl. 19.30: 
Forfatter Anette Moe fra Øvrebø 
kommer. Det blir bokbad/samtale 
samt boksalg og boksignering av 
hennes siste bok som nettopp er 
utgitt. Inngang kr. 50,-  
 

Torsdag 17. mars kl. 19.30: 
Nina Irslinger forteller og viser 
bilder fra hennes sykkeltur langs 
pilgrimsveien til Santiago de 
Compostella. I tillegg får du med 
deg feiende flott spansk musikk! 
Inngang kr. 100,-. 
 

Tirsdag 29. mars kl. 16.00: 
Lynsjakk-turnering (kampdag 2 av 8). 
  
Bli-kjent kafe på 
biblioteket lørdag 5. 
og 12. mars kl. 
14.00-16.00. 
 
Fra april starter de næringsdrivende opp med 
quizkveld den første ”vanlige” torsdagen i må-
neden (7. april, 12. mai etc). Det blir lag med 2-6 
deltakere. Kom gjerne alene, så blir du med på et 
lag! Mer info i neste bygdebrev. 
 
Mandag 18. april kl. 19.30 
Oddgeir Bruaseth kommer med 
”Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu”. Inngang kr. 100,-. 
 
Biblioteket er tilgjengelig 63 timer i uka. Benytt 
nasjonalt lånekort ved lån (utstedes av de ansatte 
(gratis)). Lån bøkene ifm Sørlandets litteraturpris 
hos oss. Avgi din stemme innen 31. mars. 



4 

Filosofikafe 11. april: 
 

Deborah Lee Dill kommer 
mandag 11. april og snakker 
om ”Hagefilosofi".  
Mer info i neste utgave. 

Iveland bedehus - program mars:  
 

> CR: Hver fredag på bedehuset, 52 x pr år! 
> FIX: Hver mandag  mellom kl. 18.00-21.00.  
 

* 03.03: Torsdagskveld på bedehuset.  
              Tale: Alf Halvorsen, sang Husbandet 
* 04.03: Kvinnenes internas. bønnedag kl. 11.00 
* 05.03: Bedehusbasaren kl. 17.00 
* 06.03: Søndagsskole kl. 11.00 
* 07.03: Glomøte/enkel bønnesamling kl. 19.30 
* 10.03: Misjonsforeninga har møte kl. 19.30. 
              Tale ved Magne Kjetså 
* 12.03: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 17.03: Torsdagskveld på bedehuset. Tale v/ 
              Hanne Hansen, sang Åse Marit Hegland 
* 19.03: Ungdomsmøte kl. 20.00 
* 28.03: Misjonsforeninga har møte.  
              Egil Grindland kommer 

* 31.03: Torsdagskveld på bedehuset. Ole Kr.  
              Iglebæk kommer, sang Brita Flattum                
 

 Følg med på www.ivelandbedehus.no  
 

Følg Iveland kommune på: 

Kirkelig aktivitet: 
 

06.03: Familiegudstjeneste i Iveland 
kirke kl 11.00 v/Ivar Skippervold.  
Utdeling av bok til 7 åringene.  
Kirkekaffe og menighetens årsmøte 
 

24.03: Skjærtorsdag: Forenklet gudstjeneste på Bygde-
heimen kl 16.00 v/Ivar Skippervold. Åpent for alle. 
 

24.03: Skjærtorsdag: Kveldsgudstjeneste i Iveland  
kirke kl. 19.00 v/Ivar Skippervold 
 

27.03: 1. påskedag: Høytidsgudstjeneste i Iveland  
kirke kl. 11.00 v/Ivar Skippervold 

Auriculoterapi: 
 

Jeg kan nå tilby en ny behandlingsform på Bank-klinikken. Auriculoterapi 
(øreakupunktur) er en terapiform som har vist seg effektiv i behandling av 
både akutte og kroniske plager. Terapiformen er utbredt i Europa, og ble i 
1990 anerkjent av WHO (Verdens helseorganisasjon) som  
behandlingsmetode.  
I den utdannelsen jeg nå har tatt, har vi spesielt arbeidet med smerter i rygg, 
skuldre, hofte, kne og i andre ledd. Denne behandlingsformen kan  
kombineres med refleksologi og massasje som jeg også kan tilby.  
 

Kontakt Arnvid Vidnes på tlf. 90011259. Tilbudspris i februar/mars: kr 200. 
Jeg har klinikk i gamle banken, 2. etg. på Birketveit  

Husk også: 
 

- Fredagsklubben i Ivelandshallen fredag 11. mars.  
- Gå-grupper (mandag og torsdag): Avreise fra Ive-
land bedehus  kl. 09.50. Kontaktperson: Solveig Aage-
sen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863 
 

Åpningstider på kommunehuset i påskeferien: 

 

Servicetorget: Mandag 21. og tirsdag 22. (10.00-14.00)    
                        Onsdag 23. mars (10.00-12.00) 
NAV:              Vanlige åpningstider 
Legekontor:    Stengt hele påsken 

Fasteaksjon mandag 14. mars: 
 

Konfirmantene banker på din dør mandag 14. mars for å 
samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Årets innsamling 
har temaet ”I KRISER ER VANN KRITISK”. Vann og kli-
ma er tema for aksjonen. Vi skal jobbe for retten til rent 
vann i en verden utsatt for klimaendringer. I kriser er vann 
kritisk. Konfirmantene vil ha med seg legitimasjon og bøs-
ser. De kommer i perioden etter skoletid 
og frem til kl. 19.00. Ta vel i mot konfir-
mantene, og gi gjerne din gave til årets 
innsamlingsprosjekt fra Kirkens Nødhjelp. 


