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17. mai 2018: 
 

Dagen følger et 
tradisjonelt opp-
legg. Årets hoved-
taler blir Ivar Skip-
pervold (bildet). 
Det blir musikalske 
innslag ved Iveland 
barnekor («Ekko») 
og Daniel Hillestad 
(bildet). Følg med 
på plakater rundt i 
kommunen og våre hjemmesider fra ca 8. mai. 
 
Gratis ved langs  
kommunale veier: 
Etter en hard snøvinter med mye 
knekte trær langs kommunale 
veier er det tid for opprydding. 
Trærne må fjernes for å hindre 
oppdemming av grøfter og 
stikkrenner. 
Grunneiere langs kommunale veger oppfordres 
til å fjerne det som kan brukes til ved eller  
annet. Drift og utvikling begynner i mai og  
fjerner det som ligger igjen i grøfter. 
Trærne blir da lagt inn på grunneiers grunn der 
dette er hensiktsmessig. 
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Månedens oppfordring (mai): 
 

Du utfordres i mai (og resten av året) til ikke å 
gå forbi tiggernes og gatemusikantenes kopper. 
Ha alltid penger i lomma som du kan putte oppi. 

Juni-utgaven av  
bygdebrevet ligger i din  
postkasse ca 31. mai.  
Innleveringsfristen er tirsdag 
22. mai kl. 10.00    
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Kulturmidler til lag 
/ foreninger: 
 

Det er i år satt av kr. 26.000,- 
i kulturmidler. Søknaden 
sendes elektronisk via eget 
skjema på vår hjemmeside. 
Søknadsfristen er 3. mai. 
Kontaktperson: Kulturleder 
tlf. 901-17842 
 

Kulturskolen  
2018-2019: 
 

Det er inngått en avtale mellom Vennesla og Iveland kom-
muner ifm kulturskole-tilbudet fra august 2018. Fra kom-
munens side vil piano-undervisning blir prioritert, men barn 
og ungdom i Iveland har mulighet til å søke på samtlige  
tilbud som Vennesla kulturskole tilbyr!  
 

Piano undervisningen 
vil med stor sannsynlig-
het bli på Iveland. Dette 
er likevel umulig å si før 
vi har fått den endelige 
oversikten over  
antall søknader fra barn og ungdom i Iveland.  
 

Fremdriftsplan: 
1. Gå inn på venneslakulturskole.no. Her finner du mye god 
informasjon. 
2. Registrer din søknad i høyre kolonne - velg  
  «Innlogging speedadmin».  
 

3. Søk om plass innen  
    15. mai 
 

Telefon:  
901-17842 

Skolefritidsordning 
(SFO): 

 

Søknadsfrist 1. mai. Søk 
elektronisk via våre  

hjemmesider. 

Gratis kurs for nye og fremtidige skogeiere: 
 

Informasjon på våre hjemmesider. Første samling er 3. 
mai. Påmeldingsfristen er gått ut, men ring skogbrukssje-
fen på tlf. 414-44017 dersom du har interesse av dette. 

Vi gjør kommunen pen! 
 

Torsdag 3. mai blir  det ryddedugnad på 
Skaiå i regi av velforeningen. Møt frem ved  
idrettsplassen ved barnehagen kl. 18.00. Det  
ryddes på fellesarealer og ellers der det er behov.  
Skaiå gjenvinningsstasjon vil holde åpent  
mellom 16.00-21.00. Her vil det stå tomme  
containere slik at man kan kaste avfallet. 
 

Tirsdag 8. mai kl. 18.00 ryddes det på  
Vatnestrøm i regi av grendelaget. Møt frem ved 
VOPS. Kaffe, kaker og saft etter fullført arbeid!  
 
 

Vi oppfordrer store og 
små til å bidra hver på 
sin måte slik at  
kommunen blir vår-fin 
og vil skinne og  
fremstå ren og pen til 
nasjonaldagen! 

Informasjon: 
Kulturleder, 901-17842 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag 
mellom 12.00-14.00. For kontakt utenom  
åpningstidene ring 55 55 33 33. 

Tømmekalender 
Grå dunk (restavfall):   3. og 31. mai 
Grønn dunk (papir): 9. mai 
Plastsekk (plast):  9. mai 
Brun dunk (matavfall): 3., 18. og 31. mai 
Glass og metall:  18. mai 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent  
torsdag 3. mai kl. 16.00-21.00 og tirsdag 29. 
mai kl. 16.00-19.00. 
 
Kulturprisen 2018: 
 

I år skal kulturprisen 
deles ut for 12. gang. 
Prisen er på kr. 7.000,- 
pluss diplom og en gave 
på inntil kr. 1.000,-.  
Tildelingen vil finne 
sted høsten 2018.  
 

Vi ønsker at DU skal 
komme med forslag til 
kandidater! Svarfrist 
4. juni. Meld inn  
kandidater via eget  
elektronisk skjema på 
våre hjemmesider. 
 

Bildet - Margaret Anne Beresford, vinner av  
kulturprisen i 2012. 

 

Ut på tur i Iveland: 
Nytt opplegg vil etter planen være klart til 17. mai. Oppsøk 
gode turmål i løpet av vår, sommer og høst - og bli med i 
trekningen av (fine) premier… :) 
 
 
 
 
 
 
 
    

Siste kinokveld før ferien blir onsdag 30. mai.  
       Hold deg oppdatert på web og facebook. 

Deler du brønn med naboen? 
 

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være 
registrert hos Mattilsynet. Registreringen kan gjøres enkelt 
fra mobiltelefonen (mattilsynet.no). Registreringen er  
gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset 
skjema til formålet. I skjemaet registrerer du plassering 
ved å markere stedet i et kart, og det er kun  
noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.  
 

På våre hjemmesider kan du lese mer om saken, og bl.a. 
hvorfor det er  så lur t å få registrer t  
vannforsyningssystemet! Drikkevannet skal være  
trygt - også fra små vannforsyningssystem. 
 
 

Kontaktperson: 
Driftsleder Jonny 
Lilletveit, 950-
19686 
 

Politiske møter i mai:  
 

* Tjenesteutvalget: 23. mai kl. 18.00 
* Formannskapet: 29. mai kl. 09.00 
 

Saksdokumentene  
finner du på våre 
hjemmesider om  
lag seks dager før  
aktuelt møte. 

Skoleplansjer: 
 

Vi selger ut våre eldre skoleplansjer. Pris 
fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr pakkepriser.  

Tjenesteutvalget har vedtatt å legge ut  
forslag til Kulturminneplan 2018-2022 til 
høring og offentlig ettersyn.  
Høringsfrist 30. mai. 

Onsdag 2. mai kl. 18.00 / 20.00 
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Minimarked lørdag 26. mai: 
 

Det blir minimarked utenfor bruktbutikken lørdag 26. 
mai fra kl. 11.00 og frem mot stengetid kl. 15.00.  
Butikken feirer tre år og vi tømmer butikken og lageret 
for mange varer og lager “miniloppis”. Vi håper på godt 
vær og god stemning med vafler og kaffe på utendørs-
kafèen, og kanskje blir det en liten auksjon? Hvis du har 
varer, kan du levere dette hver lørdag. Etter 17. mai kan 
du sette utenfor bruktbutikken hver dag.  
Kontaktpersoner:  
Brynjulf  
(932-95570)  
Thorvald  
(905-06009) 
 
 
Dugnad langs Birketveit tjønna: 
 

Iveland fiskelag arrangerer 
opprydding langs Birke-
tveittjønna lørdag 12. mai kl. 
12.00. Oppmøte ved  
brannstasjonen.  
Ta gjerne med litt grillmat. 
 
 

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral: 
 

Babytreff hver  tir sdag mellom kl. 09.30-12.00, i  
samarbeid med helsestasjonen. 
 

* Neste strikkekafe blir torsdag 13. september kl. 18.00.     
   Nå er det ferietid! 
* Datakafe tirsdag 8. mai kl. 18.00  
* Babysang tirsdag 22. mai kl. 10.00 
* Bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00. 
 

Iveland frivilligsentral holder åpent hver mandag, tirs-
dag og onsdag mellom kl. 09.30-14.00. Kom gjerne 
innom for en kopp kaffe og en hyggelig 
prat! 
 

Tirsdag 22. mai kl. 18.00: 
Arne Mørch (bildet) kommer, og spiller 
gamle velkjente melodier. Gratis inngang.  

Det blir basar på Bestestaua lørdag 26. mai kl. 16.00.  

Faste arrangement i «Aktiviteten»: 
- den gamle barnehagen på Vatnestrøm   
 

Søndagskafe 6. mai fra kl.13.00: 
Siste søndagskafe før ferien. Kaféen er åpen så 
lenge bagasjeromsalget varer! 

 

Onsdagskafe: 
Onsdag i partallsuker kl. 11.00-13.00. Et treff-
punkt med gode samtaler. Ta gjerne med  
strikketøy og 30 kroner for kaffe og noe mat. 
Kommende måned samles vi den 2. og 30. mai 
 

Torsdagsbingo - Radio Loland:  
Hver torsdag kl. 19.00. Kaffe og te kr. 10,-. Ta 
med bingoblokker. 

Stell på kirkegården:  
 

Våren er kommet, 
og vi liker å ha det 
fint på kirkegården 
vår – mange har 
allerede ryddet opp 
etter vinteren. Minner om at løse gjenstander 
ikke skal oppbevares ved gravstedet når de ikke 
er i bruk.  
Har det vært endring i hvem som er fester for 
familiens graver, eller du har spørsmål i denne   
forbindelse, ta gjerne kontakt med kirkeverge 
Adina Skaiaa, mobil 975-06190, e-post: 
post@iveland.kirken.no 

Kontaktinfo: 
414-82383 

Iveland skytterlag: 
Utendørs skyting på Ivedal 3., 24. og 31. mai kl. 
18.00 samt søndag 13. mai kl. 13.00 
(«Skytingens dag»). 
Kontaktperson: Knut Ivar Mjåland (906-90575) 

Bagasjeromsalg: 
 

Søndag 6. mai kl. 13.00 blir det bagasjeroms-
alg ved VOPS. Kiosksalg på «Aktiviteten».  
Det koster 50 kroner 
per bilplass.  
Påmelding til Nina 
(412-84374). Fyll opp 
bagasjerommet, ta med 
deg venner og familie 
- og kom!   
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Reklameplass i bygdebrevet: 
 

Det er mulig å reklamere i bygdebrevet. Pris pr  
annonse 200,- (1/8 A4 side) / 300,- (1/4 A4 side  
(eks. til høyre)) pr  mnd + mva.  
Kontakt kulturleder på tlf. 901-17842  
 

Iveland bedehus - program mai: 

→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00  
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
→ Dansegruppa: Se egen facebook side 
→ Barnekoret: Se egen facebook side 
 

* 03.05: Undervisningskveld kl. 19.30 
* 07.05: Supermandag kl. 17.00  

* 08.05: Kia cafe kl. 17.30 
* 08.05: CR-team - Trevet kl. 18.00 
* 09.05: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 13.05: Storsamling kl. 16.00 
* 14.05: Glo-møte kl. 19.30 
* 23.05: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 24.05: Misjonsforeninga kl. 19.30 
* 26.05: 20/40 kl. 19.30 
* 27.05: Storsamling kl. 16.00 
* 29.05: Kia cafe kl. 17.30 
* 29.05: Salig Blanding kl. 19.30 
* 31.05: Undervisningskveld kl. 19.30 
 

Hold deg oppdatert via deres facebook–  
og hjemmeside. 
 
Fotball / ball-lek:  

Ball-lek for alle 4-5 åringene hver tirsdag  
mellom 16.30-17.30 i Ivelandshallen.  
Kontaktperson: Kristin Moi, 974-20798. 

Følg Iveland 
kommune på: 

Kirkelig aktivitet: 
 

29.04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Iveland kirke 
kl. 11.00 v/Fredrik Netland. 
 

06.05: Innsettelses gudstjeneste (info under) 
 

17.05: Familiegudstjeneste i Ive-
land kirke kl. 11.00 v/Fredrik Net-
land. Offer til menighetsarbeidet 
 

21.05: Familiegudstjeneste kl. 
16.00 v/Fredrik Netland. 

 
            
 
 
 

 

 Vil du ha god plass ute og inne? 

Ved årsskiftet 2018/2019 blir  
TUSENÅRSTOMTA Solbergveien 4,  
Iveland ledig. Eigar flyttar til ÅKLE 8.  

Tomta: 10.6 mål.  
 

Huset: Alt på ett golv, BRA 129.6 + bod og  
garasje. Tre soverom. Jordvarme. Tilrettelagt 

for rullestol. Pris ikkje fastsett. 
 

KOM – SJÅ – FÅ INFORMASJON! 

Kontakt:  
Anna Ubostad  37 40 25 40  / 41 55 23 86 

 

Fredrik Netland: 
 

Søndag 6. mai blir det fest i Iveland!  
Da skal Fredrik Netland ordineres og  
innsettes som prest i Iveland og Vennesla. 
I den forbindelse kommer både prost  
Gunnar Ellingsen og biskop Stein Reinertsen til å delta i  
gudstjenesten i Iveland kirke! Velkommen! 
 
 

Ledig hus fra januar 2019 

Husk også: 
 

* Fredagsklubben i Ivelandshallen 11. mai 
 

* Gå-grupper: Bli gjerne  med oss på tur  i 
nærområdet, sammen med andre. Det er både 
sosialt og trivelig. Vi møtes ved bedehuset 
mandager kl. 10.00 og ved parkeringen ved 
Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.  
Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470 
 

* Treningsutstyr Ivelandshallen: Vi selger  
ut alt treningsutstyr fra det gamle trenings-
rommet i Ivelandshallen. Ring 901-17842 
 

Vil du ha hjelp til  
blomsterplanting og stell? 
 

For kun kr 715,- kan du få  
plantet og stelt gravstedet hele 
sommeren! Kontakt kirkeverge. 


