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Frivillige til Moonlight: 
Bli med å øke aktivitetstilbudet til våre  
ungdommer på Iveland med å melde deg 
som frivillig hos Moonlight på Staua!  
Moro for de voksne; gull verdt for bygdas 
ungdommer! For mer info, ta gjerne kontakt 
med Synnøve Hansen tlf 480 05 881. 

Bygdekino: 
 

Mandag 12. september kommer bygdekinoen 
med to nye forestillinger. Visning i Ivelands-
hallen   

Kl. 18.00: ”Oppdrag Dory” (6 år) 
Kl. 20.00: ”Cave” (15 år (halv pris)) 
 

Iveland idrettslag selger tradisjonell kinomat. 
 
Strategiplan idrett og friluftsliv: 
Har du synspunkter på fremtidens idrett– og 
friluftslivsmuligheter i Iveland? Planen rulle-
res i disse dager og vil etter planen legges ut 
til offentlig ettersyn fra 12. oktober.  
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Månedens oppfordring (september): 
 

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

Oktober-utgaven av bygdebrevet ligger i din 
postkasse ca torsdag 29. sep-
tember. Innleveringsfristen er 
mandag 19. september kl. 
10.00.   
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Ivelandsdagene 2016  
(2.-12. september): 
 

Vi viser til side 2 i dette bygdebre-
vet, plakater, facebook og våre hjem-
mesider for ytterligere informasjon 
om arrangementene. En kort omtale 
av utvalgte arrangement følger her: 

 

Humoraften og musikkminner: 
Iveland frivilligsentral feirer 25 år og inviterer bygdefolk i 
alle aldre til humor, musikk og dans i Ivelandshallen fredag 
2. september kl. 19.00. Gratis inngang. Overraskelse! 
 

Høstmarked i Ivelandshallen: 
Om lag 30 utstillere fyller hallen med salg av husflid, strikk, 
lappeteknikk, materiell til Vest-Agder bunad, gårdsmat,  
lefser, ovnsbakt brød, malerier og mye mer! 
Kafe ved Iveland skytterlag. Kortterminal. Gratis inngang. 
Åpent lørdag 3. september kl. 11.00-16.00 og søndag 4. 
september kl. 12.00-16.00. 
 

Handelens dag på Åkle: 
Lørdag 3. september kl. 09.00-18.00. Gode tilbud! 
 

Trine På Gården: 
Åkle kulturarena onsdag 7. september kl. 19.30 
 

Musikalsk aften med Kjetil Åsvald Åsen: 
Iveland bedehus torsdag 8. september kl. 19.00. 
 

Ungdomsarrangement: 
Moonlight og Fredagsklubben samarbeider om et  
heidundrende arrangement fredag 9. september! 
 

Lovsangerkveld: 
Cecilie Marie Røinås leder arr på bedehuset lørdag 10. sept. 
 

Kirkekonsert: 
Iveland kirke mandag 12. september kl. 19.00. 
 

”Cave” - norsk  
actionthriller på 
Bygdekino: 

50% rabatt på filmen 
mandag 12. september 
kl. 20.00. 

Søknad om barnehageplass: 
 

Iveland kommune har fellesopptak til  
barnehagene to ganger i året. Søknadsfris-

ten for 2. opptak er 1. oktober. Benytt 
elektronisk søknadsskjema på vår  

hjemmeside. Kontaktperson: Bente  
Voreland tlf. 913-18096.  
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ALL nødvendig informasjon  
finner du på 

www.iveland.kommune.no.  
 

Arrangementene legges ut  
på facebook. 

Velkommen til våre arrangement! 
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Politiske møter: 
 

- Tjenesteutvalget samles onsdag 31. august kl. 18.00. 
- Formannskapet samles tirsdag 6. sept. kl. 09.00 
- Kommunestyret samles torsdag 15. sept. kl. 18.00.  
 

Saksdokumentene vil du finne på våre hjemmesider ca 
6 dager i forkant. 
 

Kulturmidler til lag og foreninger: 

 

Det er i år satt av kr. 35.000,- i kulturmidler. Lag og 
foreninger kan søke på disse midlene innen mandag 5. 
september. Benytt eget skjema på våre hjemmesider. 
Pengene blir fordelt av tjenesteutvalget i oktober  
måned. 

      Hallovenn i  
  Ivelandshallen  
    31. oktober: 
 

Har du lyst til å hjelpe 
til? Kontakt Bent Flat-
tum på tlf. 993-01918. 

Iveland folkebibliotek: Du finner oss på Åkle. Betjent tirsdager mellom 12.00-
18.00 og torsdag mellom 15.00-18.00. Kom innom og få et Nasjonalt lånekort (gratis), og 
bli din egen ”sjef”. Vi har selvbetjeningssystem. Vi tilbyr bl.a. PressReader med gratis til-
gang til aviser, tidsskrifter m.m. på 70 ulike språk og Atekst - Norges største avisarkiv. 

Informasjon fra frivilligsentralen: 
 

Åpningstidene er mandag og  
onsdag kl. 09.30-14.00.  
Aktivitetsbingo hver onsdag kl. 
18.00.  

 

Kvinneklubb tirsdag 20. september kl 18.00: 
Alle kvinner hjertelig velkommen.  
 

Data kafè/ senior surf torsdag 22. september kl 18.00: 
Fokus på slektsforskning denne kvelden i forbindelse 
med Seniorsurfdagen. Trenger du hjelp i datahverda-
gen? Hvis du trenger hjelp med pc, nettbrett,  
smart-telefon etc er det bare å ta kontakt så vil Alfred 
og Bjørn Arild prøve å hjelpe deg! Velkommen! 

Filmatisert utgåve av tusensårspelet: 
 

Redigert filmopptak av spelet ved kommunens 
1000år-markering i hallen blir vist på bedehuset 
fredag 30. september kl 19.00. Samtidig vil opp-
tak frå spelet om Olav Tryggvason på Kilefjor-
den camping bli vist. Erik Kjebekk bind spela 
saman med eit lite kåseri. Rita Flottorp syng, og 
det blir kaffi. Det er mållaget som steller til, og 
soknerådet stør tiltaket. 

 

      Bildet er fra fremføringen for 16 år siden 

Tømmekalenderen: 
 

Tømmekalenderen fra og med 
september 2016 er ennå ikke mot-
tatt eller tilgjengelig på SMG sine 
nettsider.  

Lesestund for de minste: 
 

Sarah Catharina Kilen finner frem noen bøker 
for de yngste barna og leser høyt lørdag 24.  
september 10.00 og kl. 11.00. Dette finner sted på 
biblioteket Åkle. Vi kjører samme opplegg siste 
lørdag i mnd i oktober og november. 

Ut på tur i Iveland / naturlos: 
 

Søndag 11.september kl. 11.00: Ordfører Gro-Anita  
Mykjåland tar oss med til Kringsjå. Fremmøte ved 
Kvernhusdalen. En tur for hele familien. 
 
Søndag 18. september kl. 13.00: Torstein Bærheim 
oss med til Avdagsfjellet (”På Ivelands tak”), helt 

nord i kommunen, 2 km vest for 
Frigstad. Fantastisk utsikt mot 
nord og sør. Underlaget er sti,  
ca 4 km t/r. 
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Iveland bedehus - program september:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.45 -  52 ganger pr år! 
→ FIX: Hver mandag 
 

* 01.09: Torsdagskveld på bedehuset. Tale ved  
              Gunhild Aabel  
* 05.09: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 10.09: Ungdomsmøte kl. 20.00 
* 12.09: Barnekor 
* 15.09: Torsdagskveld på bedehuset. Innlegg ved 
              Jens Ole Høiåsen / Åse Marit 
* 19.09: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 22.09: Misjonsforeninga samles kl. 19.30. Tale  
              ved Egil Grindland. Sang Bente Risdal 
* 25.09: Storsamling kl. 16.00 
* 26.09: Barnekor 
* 29.09: Torsdagskveld på bedehuset: Tale ved  
              Arne Inge Vålandsmyr. Sang: Husbandet 

 

Iveland skytterlag:  
 

Trening og storviltprøve hver lørdag i  
september kl. 13.00, bortsett fra 24.09 
som erstattes med søndag 25.09.  
Kontaktinfo: Hans Ivar Eieland tlf. 952-
21082 

FUN 365: 

Kilandsenteret tilbyr gratis fritidstilbud for 
barn, ungdom og familier. Nye tilbud legges 
ut på våre hjemmesider. Helga 23.-25. sep-
tember tilbyr de gratis familieleir.  
Påmelding: Bente Voreland tlf. 913-18096  
 
 

Følg Iveland kommune på: 

Husk også: 
* Ut på tur i Iveland: I perioden frem til 
4. oktober kan du oppsøke til sammen ni 
turmål ulike steder i kommunen. Brosjyre 
og kart finnes i servicetorget og på våre 
hjemmesider.  
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi 
går fra Iveland bedehus kl. 09.50. Kon-
taktperson: Solveig Aagesen tlf. 482-
15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-
78863. 
* Ruslegruppa med Lalla (tlf. 917-
008349) m.fl. Spaserer fra Bestestaua 
tirsdager kl. 13.00. Starter opp  
30. august. 

Iveland barnekor: 
 

Øvelsene blir på Iveland bedehus, annenhver  
mandag kl 17.30 - 18.30 (de mandagene det IKKE 
er SuperMandag) 
 

Datoene for høsten er: 29 aug, 12 sept, 26 sept, 10 okt, 24 okt, 7 
nov, 21 nov, 5 des.  
Kontaktperson: Brita G Flattum, tlf 476-36949. 

                              Hus til salgs: 
 
Klokkargarden 12 vest 
(bildet), på Birketveit 
er nå til salgs.  
Interesserte kan hen-
vende seg til Astrid 
Vatnestrøm på tlf. 379
-61813 / 975-13799. 

Kirkelig aktivitet: 
 

04.09: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 
11.00  
 

18.09: Gudstjeneste m/dåp i Iveland 
kirke kl. 11.00 v/Ivar Skippervold 

Krydderhuset i september: 
 

-  Søndag 11.09 kl.15.00: Krydderkafe`med  
   historiske kaker, kaffi/te/saft, urtepizza 
- Onsdag 14.09 kl.19.00: Gunvor Lyberg kommer  
   med urtekosmetikk 
- Torsdag 29.09 kl.18.00:  

 

Kurs i kontstrikk og  
tvebandstrikk v/ Irma Mølø. 
Ta med pinner og 
ullgarn. Pris kr. 200,- 

Brøyting av private veier 2016/2017: 
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 2016. Dette er ikke nødvendig å gi beskjed  
dersom det ikke er noen endringer. 
 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 


