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Skolefritidsordning: 
 

Søknad om plass i SFO fra 
høsten 2017 sendes inn via 
våre hjemmesider. 
 

Søknadsfristen er 15. april. 

Telerestriksjoner: 
På grunn av teleløsning, er det innført aksel-
lastreduksjoner på de fleste kommunale  
veier. Aksellasten vil bli nedsatt til 4 tonn.  
Aktuelle veier er skiltet. Ytterligere informa-
sjon på våre hjemmesider.  
 

Påskebasar på Frigstad: 
 

Den tradisjonelle påskebasa-
ren på Frigstad og Ljosland 
grendehus avholdes onsdag 
12. april kl. 18.00. Flotte  
gevinster venter deg! Vi nev-
ner bl.a. kransekaker, 
ostepakker, hardang-
erbestikk, spekemat 
og gevinster på både 
barnebok og voksen-
bok.   Matsalg 
 
 

Kulturminneplan  
- høring av planprogram: 
Planprogrammet ligger ute på våre hjemme-
sider. Kommentarer og innspill til planarbei-
det meldes via eige skjema på vår heimeside 
innen 10. april. 

April 2017      -      årg. 31,  nr. 4 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (april): 
 

Gå med en blomst, noe nybakt eller noe annet 
til en i ditt nabolag eller vennekrets, som har 
opplevd sorg, smerte eller sykdom.  
Kanskje de allerede venter på deg? 

Mai-utgaven av bygdebrevet 
ligger i din postkasse ca 27. 
april. Innleveringsfristen er  
tirsdag 18. april kl. 10.00.   
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

     Gratis familieleir 31. mars - 2. april: 
              - Pølsemakerhelg på Kilandsenteret -  
Dette tilbudet er for familier som ønsker en hyggelig  
opplevelse i flotte omgivelser og med mange aktiviteter.  
Oppholdet inkluderer overnatting, fullpensjon og alle  
aktivitetene. Det å lage pølser er en gammel norsk tradisjon, 
det er gøy og lærerikt. Dessuten er det kvalitetsmessig langt 
bedre enn «kjøpepølser». Sammen skal vi produsere egne 
pølser i løpet av noen trivelige dager. KilandSenteret har alt 
av utstyr og råvarer for å lage førs-
teklasses og egenkomponerte pølser 
(med eller uten svinekjøtt). 
Påmelding til Bente Voreland tlf. 
913-18096. 
 

Dette er et tilbud i regi av prosjektet 
«FUN365». Alle aktivitetstilbudene 
legges ut på våre hjemmesider. 
 

Utregning av eiendomsskatt: 
 

Skatt blir beregnet ut i fra følgende takstgrunnlag: 
* 2 promille; Bolig, fritid- og landbrukseiendommer 
* 7 promille; Øvrige eiendommer 
 

Skatteliste for eiendomsskatt: 
Listene vil være tilgjengelig i servicetorget frem til onsdag 
12. april. Fristen for å melde inn evt klage er samme dag. 

Kunstutstilling på VOPS: 
 

Barna i Vatnestrøm barnehage åpner  
utstillingen mandag 27. mars kl. 14.00.  
 

Utstillingen vil ellers være åpen: 
- Tirsdag 28. mars kl. 12.00 - 16.30 
- Onsdag 29. mars kl. 12.00 - 16.30 
- Torsdag 30. mars kl. 12.00 - 16.30 
 

Stikk gjerne innom Vatnestrøm  
oppvekstsenter en av dagene! 

Telefon:  
901-17842 

Hold deg oppdatert på saken via våre hjemmesider 
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Babysang på Iveland bedehus: 
Det blir babysang tirsdag 4. og 18. april kl. 

11.00. Samling med sang og 
bevegelser samt kaffe og en 
hyggelig prat. Kontaktperson 
er Irene Tveit, tlf. 413-49247 
 
 

Politisk møte i april: 
 

Tirsdag 04.04: Kommunestyret kl. 09.00 
(heldagsmøte). Saksdokumentene finner du 
på våre 
hjemme-
sider ca 
6 dager 
før møte. 
 
 

Strikkekafe: 
 

Vi samles på Bestestaua torsdag 6. april kl. 
18.00. Kaffe og noe å bite i. Alle er hjertelig 
velkommen med eller uten håndarbeidet!  
 

17. mai 2017: 
 

Arrangementet er un-
der planlegging. Årets  
hovedtaler blir Aslak 
Fjermedal (bildet). 
Følg med på plakater 
rundt i kommunen og 
på våre hjemmesider 
fra begynnelsen av mai  
måned. 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 6. april 
Grønn dunk (papir): 12. april 
Plastsekk (plast):  12. april 
Brun dunk (matavfall): 6. og 20. april 
Glass og metall:  20. april 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon er åpen lørdag 8. april (10.00-
13.00) og tirsdag 25. april (16.00-19.00). 
 

   Bygdebrevet for 20 år siden                             
          - viktig lokalhistorie - 
 

I april 1997 var følgende saker i fokus: 
a) Sommerjobber i kommunen samt tilskudd 
til arbeidsgivere som engasjerte skoleelever/
studenter til sommerjobb 
b) Iveland frivillighetssentral etterlyste  
frivillige medarbeidere 
c) Utstilling på Skaiå skole og barnehage 
d) Invitasjon til førskoledager 
e) Nærmiljøfondet var på kr. 15.000,- 

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

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

 

Inneværende år er det 
kr. 700 000,- til-
gjengelig i fondet. 
Maksimal søknads-
sum er kr. 200 000,-. 
 
 
 

Det kan søkes om midler til arbeid med etablering eller 
videreutvikling av bedrift. Aktuelle prosjektkostnader kan 
eksempelvis være: 

 Egne utviklingskostnader 
 Markedsføring 
 Markedskunnskap 
 Kurs 
 Nødvendige reisekostnader 
 Andre ting 
 

Søknad sendes inn via regionalforvaltning.no.  
Kontakt næringssjef Egil Mølland tlf. 908-75626 for  
ytterligere informasjon. 

Kulturmidler til lag og foreninger: 

 

Det er i år satt av kr. 28.000,- i kulturmidler. Lag og 
foreninger kan søke på disse midlene innen onsdag 3. 
mai. Benytt eget skjema på våre hjemmesider.  

Iveland kommunes kulturstipend: 
 

Formålet med Iveland kommunes kulturstipend er å  
oppmuntre og støtte ungdom som har et spesielt talent  
innenfor det utvidede kulturbegrepet (teater, kunst, musikk, 
idrett, film etc.), og ønsker å videreutvikle dette.  
 

Kulturstipendet tildeles personer i aldersgruppen 15 – 25 
år. Den som søker må bo i kommunen eller ha nær tilknyt-
ning til kommunen. Mer  
informasjon samt søknads-
skjema vil du snart finne på 
våre hjemmesider.  
        Søknadsfristen er  
         onsdag 3. mai.  
 

      Bildet er fra utdelingen i 2016 



3 

  
 
 

 
 
 
 

Iveland ungdomslag:   
 

Det er igjen drift i Iveland ung-
domslag. Formann er Kaja  
Honnemyr tlf. 478-55951. 
 

Ivelandsdagene 2017 
(deler av uke 35/36): 
 

Ber lag/foreninger/enkeltpersoner komme med inn-
spill og ideer til arrangement, både som de selv kan  
arrangere eller som vi prøver å hente inn. 
 

Kontakt kulturleder på tlf. 901-17842 eller mail: 
fub@iveland.kommune.no 

 
 

Biblioteket på Åkle: 
 

Ved hjelp av Nasjonalt lånekort 
(gratis) har du tilgang til hele 
vår samling ca 63 timer i uka. 
Vi har Norges største avisarkiv og tilgang til ca 
5300 aviser og tidsskrift på ca 70 språk.  

Informasjon fra  
frivilligsentralen: 
 

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

Det blir kvinneklubb tirsdag 18. april kl 18.00   

Åkle kulturarena: 
 

Tirsdag 4. april kl. 19.30: 
Vi får besøk av den lokale  
forfatteren Inger Frøysaa. Hun har 
nettopp utgitt sin andre bok; ”Den 
lille brune kofferten”.  
I 2012 utga hun boka ”Muselita”. Hun vil fortelle 
om sitt forfatterskap med fokus på hennes siste 
bok. Det blir salg av de to bøkene til redusert pris 
og selvsagt boksignering! Kontant betaling. Gratis 
inngang. Annes Spiseri og Tuva Såpe & Interiør 
holder åpent. 

Onsdag 5. april kl. 19.30: 
Tema: ”Friluftsliv for alle - helse i hvert steg” 
Vi får besøk av fagsjef Per Thomas Skaanes hos 
Den Norske Turistforening (DNT) i Kristiansand. 
Han vil fortelle om de flotte friluftsmulighetene i 
regionen fra hav til hei - inkl turhytter, merka  
løyper og muligheter for kystnære aktiviteter. Det 
blir bilder og filmvisning. Han tar med seg  
brosjyrer. Gratis inngang. Annes Spiseri og Tuva 
Såpe & Interiør holder åpent. 

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.  

Ny privatpraktiserende fysioterapeut: 
 

Anne Grethe Osbak  
Vernegaard er tilsatt i et  
vikariat ut året. Hun er på 
Iveland tirsdag - fredag, og 
kan nås på tlf. 924-63473. 

Søndag 7. mai kl. 12.00 
blir det bagasjeromsalg på 
Vatnestrøm oppvekstsen-
ter. Mer info i neste  
bygdebrev.  

Ivelandshallen eller Åkle mandag 10. april 
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Iveland bedehus - program april:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - 52 ganger pr år! 
→ FIX: Hver mandag  
 

* 30.03: Torsdagskveld på bedehuset v/Marianne Fjell 
* 02.04: Søndagsskole  
* 03.04: SuperMandag kl. 17.00 - 19.00 
* 06.04: Misjonsforeninga har møte kl. 19.30. Frank 
              Meland kommer. 
* 17.04 (2. påskedag): Misjonsforeninga kl. 11.00.  
              Åge Solsvik kommer 
* 20.04: Misjonsforeninga kl. 19.30. Magne Kjetså 
              kommer 
* 23.04: Storsamling kl. 16.00 
* 24.04: Barnekoret kl. 17.30-18.30.  
* 24.04: Glomøte kl. 19.30 
 

                                 Følg med på www.ivelandbedehus.no  

Utstyrsbua: 

 

Gratis utlån av  
utstyr for  
helårsbruk. Du 
finner utstyret 
ved servicetorget. 
Snart påskefe-
rie!!! 

 
 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

Husk også: 
 

* Fotball for barn mellom 4-7 år på Vatnestrøm 
hver tirsdag mellom 17.30-18.45. Kontaktinfo:  
958-71705 
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går  fra  
Iveland bedehus kl. 10.00. Kontaktperson: Solveig Aa-
gesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863. 
* Ruslegruppa: Star ter  opp igjen tir sdag 11. apr il. 
Fremmøte ved Iveland kirke kl. 13.00. Informasjon: 
Lalla tlf. 917-00849 
* Siste fredagsklubb i hallen før sommeren blir 12. 
mai. Vi gjør oppmerksom på at busstilbudet t/r fra hhv 
Skisland og Vatnestrøm har opphørt. Vi oppfordrer til 
kameratkjøring. 

Kirkelig aktivitet: 
 

13.04 (Skjærtorsdag): Forenklet gudstjeneste på  
Iveland bygdeheim  kl 16.00 v/ Ivar Skippervold. 
Kveldsgudstjeneste i Iveland kirke kl 18.00 v/ Ivar 
Skippervold 
 

16.04 (1. påskedag): Høytidsgudstjeneste i Iveland  
kirke  kl 11.00 v/ Ivar Skippervold 
 

30.04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Iveland kirke 
kl. 11.00 v/Ivar Skippervold 

Fasteaksjon i Iveland: 
Tirsdag ettermiddag 4. april besøker konfirmante-
ne i Iveland alle husstandene i kommunen. Da 
samler de inn penger til årets fasteaksjon til Kir-
kens Nødhjelp. Årets aksjon har fokus på vann, og 
menneskers rett til vann. Aksjonen har fått over-
skriften ”Ja, vi elsker dette vannet!” Ta vel i mot 
konfirmantene når de kommer på døra! 
 

”Jesus, Luther og konfirmantene”   
i Iveland kirke: 
Årets samtalegudstjeneste for konfirmantene i Ive-
land er lagt opp som en forestilling der vi møter en 
historie om Jesus, tanker fra reformatoren Martin 
Luther, og årets konfirmanter som formidler det 
hele sammen med Ivar prest gjennom tekster, sang 
og pantomime. Forestillingen varer en liten time, 
og neste års konfirmanter er invitert. Etter samling-
en i kirka er det konfirmantfest på bedehuset, for 
alle konfirmantene med familie og venner og neste 
års ”konfirmantaspiranter”. Forestillingen er åpen 
for alle, store og små. Hjertelig velkommen  
torsdag 27. april  kl.18:00. 
 

Konfirmantfesten på Iveland bedehus er 
åpen for alle. Her blir det et enkelt  
program, kaker og kaffe 

Økonomirådgivningstelefonen er en anonym tjeneste NAV kan tilby. Her kan du få enkle råd og 
hjelp til selvhjelp. Du kan ringe gratis fra fasttelefon. Ringer du fra mobiltelefon kan du bli ringt tilbake der-
som du skulle ønske det. Det er et lavterskeltilbud for deg med økonomiske 
problemer eller om du står i fare for å få økonomiske problemer. Tjenesten 
kommer i tillegg til Iveland kommunes økonomiske rådgivning. Telefon-
nummer er: 800 45353. Du kan også sende e-post til 800gjeld@nav.no. 


