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    Servicetorget vil fra 30. januar være  
betjent mandag - fredag mellom kl. 09.00 -     
   14.00. Kommunehuset vil holde åpent  
                    mellom 08.00-15.30.  

Iveland kommune ønsker å 
yte best mulig service for 
innbyggerne i kommunen. 
For å være sikker på at du 
som innbygger skal møte en 
saksbehandler som er ledig 
og godt forberedt kan du 

avtale et møte på forhånd. Det vil fortsatt 
kunne avtales møter med saksbehandlere 
utenom tidsrommet servicetorget er betjent. 
På kommunens hjemmeside finner du skje-
maer du kan bruke når du skal søke på de 
fleste kommunale tjenester. Du kan også  
sende e-post til kommunen via kommunens 
hjemmeside. 
 

Drømmestipendet: 
Har du et talent innen musikk, skriving,  
teater, dans m.m. og er født mellom 01.01.97
-31.12.04, kan du søke på Drømmestipendet. 
Alle kan søke, man trenger ikke være med i 
kulturskolen. 100 stipender a kr. 10.000,-  
deles ut i juni. Kontakt kulturleder tlf. 901-
17842 innen 8. februar dersom du er  
interessert å søke på dette stipendet.  
 

Skyteskole: 
Iveland skytterlag planlegger en skyteskole, 
beregnet for nybegynnere i alle aldre. Skyte-
skolen varer minimum fem tirsdagskvelder 
og sørger for at elevene får en grundig opp-
læring i sikkerhet og håndtering av skytevå-
pen. Det er plass til seks stk per kurs.  
For påmelding og ytterligere informasjon; 
kontakt Anita Løvdal på tlf. 952-21082. 
 

Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk 
handicappede bosatt i Aust-Agder. 
Søknadsfrist 27. februar.  
Informasjon: Våre hjemmesider 

Februar 2017    -    årg. 31,  nr. 2 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (februar): 
 

Tenk gode tanker om alle mennesker. Også  
om de du ikke kommer så godt ut av det med.  
Hører du noe positivt om noen du kjenner,  
så bring det videre slik det er mulig. 

Mars-utgaven av bygdebrevet 
ligger i din postkasse ca 28. 
februar.  
Innleveringsfristen er  
torsdag 16. februar kl. 14.00.   
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Ferievikarer pleie og omsorg:  
 

Iveland kommune har behov for ferievikarer innen pleie og 
omsorgsavdelingen i perioden 19. 
juni - 13. august. Ytterligere infor-
masjon på våre hjemmesider. 
Søknadsfristen er 17. februar.  
                              

Søknad om barnehageplass: 
Fristen for å sende inn søknad for barnehageåret 2017/2018 
er 1. mars. Kommunestyret vil behandle nye vedtekter 16. 
februar. Søknaden sendes inn elektronisk via våre hjemme-
sider. 
 

Naturlos 2017: Vi trenger guider og gode turmål! Kon-
takt kulturleder på tlf. 901-17842 

Foredrag på Åkle:  
 

Tirsdag 31. januar kl 19.30 vil Arnvid Vidnes holde  
foredrag på Åkle over emnet:  
Kan alternative behandlingsformer - eller et alternativt 
kosthold - hjelpe oss til bedre helse?  
 

Arnvid vil denne kvelden ta opp nye retninger innen kost-
hold og hvilke krav en bør stille til kosttilskudd. Han vil 
også kort gjøre greie for 
de behandlingsformer han 
kan tilby på klinikken sin 
på Birketveit. 
 

                  Illustrasjon til høyre 

NAV-Iveland: 
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag mellom 
kl. 12.00-14.00. Åpent alle dager mellom kl. 09.00-
15.00 for timeavtaler. Timeavtaler gjøres på tlf. 55 55 
33 33 eller ved oppmøte på kommunehuset.  

Nye åpningstider  
i servicetorget: 
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Ung Kultur Møtes 
(UKM): 
 

Arrangementet blir avholdt på kulturhuset i 
Vennesla lørdag 4. mars. Påmelding på 
ukm.no. Info: kulturleder på tlf. 901-17842.  

 

Et samarbeid mellom Vennesla og Iveland. 
 

Babysang på Iveland bedehus: 
Det blir babysang tirsdag 7. og 21. februar kl. 
11.00. Samlingen med sang og bevegelser for 

de små varer i ca en halv time. 
Etterpå blir det kaffe og prat. 
Kontaktperson er Irene Tveit, 
tlf. 413-49247 
 

Møte i kommunestyret torsdag 16. 
februar. Saksdokumentene ligger ute på våre 
hjemmesider fredag 10. februar. 

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende i  
Kristiansand. Kurset inneholder grunnleggende  
informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innleve-
ring og litt om krav til regnskap.  
Info: www.skatteetaten.no/kurs 
 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 9. februar 
Grønn dunk (papir): 15. februar 
Plastsekk (plast):  15. februar 
Brun dunk (matavfall): 9. og 23. februar 
Glass og metall:  23. februar 
 

 

Kontstrikk og tvebandsstrikk (Latvisk flette): 
Har du lyst til å lære mer om dette kan du melde deg på 
kurs i disse teknikkene. Kurset er torsdag 2. februar i  
Krydderhuset, Omestadveien 2 mellom kl.18.00-22.00. Ta 
med pinner og ullgarn. Pris kr.200 ( inkl. kaffe/te + kring-
le) Lærer er Irma Mølø. Påmelding til Irma tlf. 476-27870 
eller til Astrid tlf. 909-52218. Velkommen til kurskveld ! 
 

Digital teknologi - venn eller fiende? 
 

Filosofikafe på Åkle kulturarena mandag 13. februar kl. 
19.30 v/Bjørn Vassnes (bildet). Hva er viktigst for barns 
utvikling og læring - Ny teknologi?  - Nettbrett? - Kropps-
lig nærhet? - Fysisk aktivitet?  
 

 
 

 
 

        Bygdebrevet for 20 år siden 
                - viktig lokalhistorie - 
 

I februar 1997 var følgende saker i fokus: 
a) Friskvernsentralen arr swing-kurs og førstehjelpkurs 
b) Iveland idrettslag fra «A-Å» (aktiviteter og kont.pers) 
c) Judoklubben har lagt ned sin aktivitet 
d) Mållaget arr bygdekveld med filmen om Setesdalsbanen 

Ledig plass i kulturskolen:  
Vi har ledig plass innen gitar/trommer, med 

mulighet for oppstart 
umiddelbart. Info: kul-
turleder tlf. 901-17842  

Reformasjonsjubileet 2017: 
Det er 500 år siden den tyske munken  
Martin Luther slo opp sine 95 læresetninger 
på kirkedøra i Wittenberg. 
Det ble mer enn en pro-
test. Det ble en reforma-
sjon som endret hele Eu-
ropa. Den norske kirke 
feirer jubileet på ulike 
måter, og her i Iveland 
kirke får vi besøk av mu-
siker og tekstforfatter 
Tore Thomassen (bildet) søndag 26. februar 
kl.18:00. Sammen med organist Oxana  
Emmelkamp vil han presentere  sanger, sal-
mer og fortellinger som er knyttet til Martin 
Luther og reformasjonen. 

VOSS-stipendet 2017: 
 

Kandidater kan foreslås til juryen 
innen 1. februar hvert kalenderår.   
For nominasjoner til VOSS-
stipendet benytt eget skjema som 
ligger på Iveland kommune sine 
hjemmesider.  
 

Ta gjerne kontakt med kulturleder 
Finn Terje Uberg tlf. 901-17842 
ved evt spørsmål. 

Digital teknologi 
- venn eller fiende? - 

Kan bekymring ødelegge for omsorg? 
 

Temakveld v/Anna Heggland på Bestestaua 
tirsdag 7. februar kl. 18.00. 
Kaffe og kaker og mulighet for 
en prat for den som vil… Åpent 
for alle. Trenger du skyss - ring 
Adina på tlf. 975-06190   
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- Strikkekafe torsdag 9. februar kl 18.00 på Bestestaua. Denne dagen blir det pizza, og strikkebutikken 
er åpen så vi kan en tur innom der også! Velkommen. 
 

- Årsmøte i Iveland fiskelag fredag 17. februar  kl. 
18.30 i Ivelandshallen. 
 

- Årsmøte i Iveland idrettslag onsdag 22. februar  
kl. 19.00 på kommunehuset. Evt saker meldes inn til 
Arnulf Bærheim på mail 
arnulfb@hotmail.com  
eller tlf 908-78305  

Informasjon fra  
frivilligsentralen: 
 

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

Tirsdagsaktiviteter på huset: 
- Temakveld 7. februar kl 18.00 v/prostdiakon  
Anna Heggland 
- Datakafe 14.  februar kl 18.00 
- Kvinneklubb 21. februar kl 18.00   
- Årsmøte Frivilligsentralen/ Unge Eldre 7. mars 
Saker til årsmøte må leveres inn senest 14. februar 

Ordinære bussruter til og fra Iveland/Vatnestrøm:  
Gjeldende fra 01.01.2017 (mandag-fredag):      Egne ruter fra Kristiansand - Vennesla  
 

Birketveit: 07.30  08.45  10.45  Vennesla:  11.30  13.00  15.00  15.50 

Samkom:  07.55   09.05  11.05  Samkom:  11.40  13.10  15.15(*) 16.00 
Vennesla:  08.10        09.15  11.15  Birketveit:  12.05  13.35  15.40  16.25 
   Egne ruter fra Vennesla  - Kristiansand  Frigstad:     16.00  16.45(*)          
 

*********************************************************************************** 
 

Frigstad: 06.55(*)    Egne ruter fra Kristiansand - Vennesla  
Engesland: 07.15  Vennesla:  15.00  15.50 
Vatnestrøm 07.40  Samkom:  15.15  16.00(*) 
Samkom: 07.55  Vatnestrøm: 15.30  16.15(*) 
Vennesla: 08.10  Engesland:  15.45  16.30(*) 
Bytte buss til byen Frigstad:  16.05(*) 
 

Park & Ride ved Kilefjorden: 
 

Parker bilen din ved Kilefjorden camping og ta bussen til byen. Avreise fra Kilefjorden (mandag-
fredag) ca kl. 05.45, 06.15(*), 06.50, 07.20, 07.50, 09.15, 11.15, 13.15, 14.45, 16.15, 17.15 og 18.20. 
Mandag-torsdag også kl. 22.00, fredag kl. 22.15. I tillegg 5 ruter på lørdag og 4 ruter på søndag. 
 

Retur fra Kristiansand (mandag-fredag) kl. 06.40, 07.45, 08.45, 11.00, 12.30, 13.20(*), 14.45, 15.15, 
15.45, 16.15, 17.15, 18.45 og 20.15. I tillegg 5 ruter på lørdag og 4 ruter på søndag.    

Informasjon: 
 

(*): Gjelder skoledager 
 

http://177-agder.no 
eller tlf 177 

Ivelandshallen mandag 13. februar 

Kjærligheten er en råtass: 
 

Hjernen formes av bruken. Påfyll av kjærlighet, 
vennlighet og tillit kan forandre hjernens grunns-
temning hos dem som ikke har fått det de trenger 
for å utvikle seg. 
 

Gode samtaler, salg av mat og drikke og sosialt 
samvær. Velkommen til Iveland bedehus torsdag 
23. mars kl. 18.00. Følg med på oppslag og web. 
 

Eva Dønnestad og Martin Mølsæter fra RVTS-
Sør kommer til Iveland  
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Iveland bedehus - program februar:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.00 (nytt tidspunkt)  
             - 52 ganger pr år! 
→ FIX: Hver mandag (ikke i romjula) 
 

* 02.02: Torsdagskveld på bedehuset. Tale ved  
              Arne Inge Vålandsmyr.  
* 05.02: Søndagsskole 
* 06.02: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 09.02: Misjonsforeninga kl. 19.30. Årsmøte. 
* 11.02: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 13.02: Barnekoret kl. 17.30-18.30 
* 16.02: Torsdagskveld på bedehuset. Tale ved Kjetil   
              Viland, sang Husbandet 
* 19.02: Søndagsskole 
* 20.02: Glo-møte / enkel bønnesamling kl. 19.30 
* 23.02: Misjonsforeninga kl. 19.30. Tale ved  
              Johan Olsen 
* 27.02: Barnekoret kl. 17.30-18.30 
 

Følg med på www.ivelandbedehus.no for mer info 
etter hvert. 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

Husk også: 
 

* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går  fra  
Iveland bedehus kl. 10.00. Kontaktperson: Solveig 
Aagesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-
78863. 
* Høring av felles lokal forskrift om utslipp av  
sanitært avløpsvann i KnpS: Eventuelle merknader 
sendes til Kristiansand kommune innen 13.02.2017. 
Informasjon på våre hjemmesider. 
* Vatnestrøm-kalenderen 2017: Til salgs på  
kommunehuset og de tre butikkene   
* Kvinnemøtene på Frigstad grendehus utgår inntil 
videre pga sykdom 
* Fredagsklubben i hallen 10. februar . Buss t/r  fra 
hhv Skisland og Vatnestrøm kl. 18.30 / 22.30. 

 

Klokkargarden Vest 4, Birketveit 
 

Åpningstider: 
Tirsdag: 12.00 - 17.00 
Fredag: 12.00 - 16.00 
Lørdag: 11.00 - 14.00 

Tlf: 997-66932 
 

Facebook: Strikkedrøm 

Kirkelig aktivitet: 
 

12.02: Gudstjeneste med dåp i Iveland 
kirke kl. 11.00. Nynorsk litturgi. 
 

26.02: Familiegudstjeneste i Iveland 
kirke kl. 18.00. Tore Thomassen blir 
med (se info annen plass) 

 

Koselig hytte til leie nær  
Ogge Gjesteheim: 

 

Tømmerhytte med 3 soverom og hems, bad 
med varmekabler, praktisk kjøkken med 

oppvaskmaskin og koselig stue med  
peis-ovn til leie.  

 

For nærmere informasjon, kontakt: 
 

Siri Belland siribell70@gmail.com  
Telefon: 37276713 / 91123575 


