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Onsdag 3. oktober, Åkle kulturarena: 
Bygdekino med «Månelyst i Flåklypa» kl. 18.00 
og «Battle» kl 20.00. Mat og drikke handler du 
på Joker Iveland. 
 

Tirsdag 9. okt. kl. 18.00, Bestestaua: 
Temakveld med prostidiakon Anna Heggland 
Tema: Guds godhet – den enkle hverdagsgodhe-
ten. Arr. Diakoniutvalget 
 

Fredag 12. oktober, Åkle kulturarena: 
Fiolinist, fotograf og historieforteller Christian 
Stejskal tar publikum med på sin pilegrimsferd 
til fots, fra fødebyen Wien, via Jerusalem til den 
hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. Vi besøker 
søppelbyen i Kairo. Gratis inngang.  
Arrangementet starter kl. 13.00. 
 

Fredag 12. oktober, Frikstad grendehus: 
Aasmund Olavsson Vinje 200 år 1818 – 2018 
Vinje-program med songaren, gitaristen, fortel-
jaren og skodespelaren Magne Skjævesland 
 

Lørdag 13. oktober, Vatnestrøm skole: 
Høstbasar kl. 14.00. Mer info på side 2. 
 

Mandag 22. oktober kl. 
19.00, Åkle kulturarena: 
Oddgeir Bruaseth kommer med 
en nytt program - «Der ingen 
skulle tru nokon kunne bu». 
Inngang kr. 100,-.  
Vi har betalingsterminal. 
 

Tirsdag 23. oktober, Vatnestrøm: 
Hans Børli kveld med Arne Odd 
Bergersen på «Aktiviteten» kl. 
19.00. Lyrikaren Hans Børli 
(1918-1989), forfattar og skogs-
arbeidar, skogens diktar, ville ha 
vore 100 år i år. 
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Månedens oppfordring (oktober): 
 

Hva om du gjorde mot andre det du hadde 
ønske om at andre skulle gjort mot deg? For, 
den største glede du kan ha det er å gjøre andre 
glad. Gjerne hver dag! 

Simen Almås ble livstruende brannskadd som 13 åring.  
I 2011 overlevde han også 22. juli tragedien. 23 åringen  
reiser nå rundt og deler sin historie. Hør foredraget på Åkle 
kulturarena som setter  livet i perspektiv!  
Inngang kr. 100,-. Vi har betalingsterminal. 
 

Onsdag 31. oktober kl. 17.00-19.00, Hallovenn: 
Velkommen til årets «Hallovenn» i Ivelandshallen.   
Det blir underholdning, godteri og morsomme aktiviteter. 
Arrangementet er åpent for alle og er gratis. Det blir også 
kafé med mulighet for å kjøpe brus, kaffe, kaker samt  
pølser. Vi håper så mange som mulig, også de voksne, vil 
kle seg ut i morsomme og vennlige kostymer.   
Kontaktperson: Yvonne Engen tlf. 958-45440. 

Ungdomstilbud på Vatnestrøm: 
 

Moonlight-tilbudet flyttes til aktiviteten tre fredager i høst, 
første gang fredag 19. oktober. Åpningstid mellom 19.30-
23.30. Vi satser på en pang-start! Det blir buss-tilbud  
mellom Birketveit-Ivelandstaua-Vatnestrøm t/r. Moonlight 
vil besøke noen av klassene ved Iveland skole. Følg med på 
oppslag, nettsider og sosiale medier. 

Arrangementer hele måneden:  
 

Det blir full fart og mange aktiviteter / arrange-
ment gjennom hele oktober. Utfyllende info  
vil du finne på hjemmeside og på ulike medier. 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

Veiledningssenteret har følgende åpningstider 
for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag og 
fredag mellom 12.00-14.00.  
 

Har man timeavtale vil denne finne sted i  
åpningstidene som er 09.00-15.00. For kon-
takt utenom åpningstidene ring 55 55 33 33. 
 
 

Verdensdagen for psykisk helse: 
Markeres onsdag 10. oktober på Iveland  
skole og på Åkle med ulike aktiviteter og  
informasjon.  

Kulturstipend: 
 

Det er satt av kr. 8.000,- i kulturstipend i år. 
Barn og ungdom inntil 20 år kan søke, i  
tillegg kan lag / foreninger / enkeltpersoner  
nominere kandidater.  Utdelingen vil finne 
sted i Ivelandshallen 2. des. Søk elektronisk 
på vår hjemmeside innen 1. november.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kulturkveld på Frigstad grendehus 
fredag 12. oktober kl. 19.00: 
 

Vinje-program med songaren, gitaristen, 
forteljaren og skodespelaren Magne Skjæ-
vesland. Gratis inngang. Lotteri, kaffe og 
kaker. Tilskipar: Iveland Mållag og  
Iveland kommune 
Aasmund Olavsson Vinje 200 år  1818 – 2018 

Skoleplansjer: 
 

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

Tømmekalender 
Grå dunk (restavfall):   18. oktober 
Grønn dunk (papir): 24. oktober 
Plastsekk (plast):  24. oktober 
Brun dunk (matavfall): 4. og 18. oktober 
Glass og metall:  4. oktober 

 
Skaiå gjenvinningsstasjon  
… holder åpent tirsdag 30.  
oktober mellom kl. 16.00-19.00. 

Basar på Vatnestrøm: 
Lørdag 13 oktober kl. 14.00 i hallen på Vatnestrøm 
skole. Det blir åresalg, og førstegevinsten er kranse-
kake. Artige gevinster til nummer to og tre! 
Salg og trekning på loddbøker med flotte gevinster. 
Loddbøker er lagt ut på Joker Vatnestrøm. Kaffe, 
brus og matsalg til rimelige priser. Kontant betaling 
eller betalingsterminal. 
Inntektene går til ”Aktiviteten” ( den gamle barneha-
gen), som er blitt en aktiv og sosial møteplass for 
folk i og utenfor bygda. 

Søknad om barnehageplass: 
 

Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to 
ganger i året. Søknadsfristen for 2. opptak er 1. oktober. 
Benytt elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside. 
Kontaktperson: Rådgiver Bente Voreland, 913-18096 

Høstferie for skolene i 
uke 40 (1.-5. oktober) 
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eBokBib: Last ned appen for Android / Iphone. Finnes 
om lag 10000 bøker inkl. en del lydbøker man kan låne 
for nettbrett og mobil. 

Iveland frivilligsentral: 
 

* Datakafe: Tirsdag 9. oktober  kl. 18.00 
 

Vi holder åpent på julaften! 
I år velger frivilligsentralen å holde oppe på 
julaften for de som ikke har noen å feire jul 
sammen med. Kjenner du noen som sitter alene 
eller sitter du selv alene, så håper vi du vil 
komme å feire julaften med oss. For påmelding 
ring tlf: 414-82383 eller send en mail til  
iveland.fs@gmail.com. Påmelding innen 1. 
desember. 

Iveland bygdekvinnelag - årsmøte: 
Mandag 15. oktober kl. 19.00 på Bestestaua/
Frivillighetssentralen. 
Det blir vanlige årsmøtesaker og god kaffe 
pause. Vi får besøk fra fylkesstyret v/ Turid 
Skaar Greibrokk som vil orientere hva som 
skjer på fylkesplan og sentralt. Innkalling og 
saksliste blir sendt 
på mail til medlem-
mene 14 dager før 
årsmøte.  
Vel møtt ! 
 
 
 

Krydderhuset inviterer til høstmarked  
lørdag og søndag 29 og 30 september: Nybakt 
brød fra bakerovn, lefser, småkaker, honning, masse 
fint i husflid, div krydderprodukter m.m. Tilbud: Svele 
+ kaffe til 30 kr. Åpent fra kl. 12.00 begge dager.  
I tillegg holder man åpent 
mandag 1. oktober kl. 12.00-
15.00. For bestilling av brød 
ring 909-52218. Velkommen! 

Brøyting av private veier 2018/2019: 
 

Om du har en privat vei som du ønsker brøytet / strødd 
av Iveland kommune, og ikke tidligere har vært med på 
ordningen, må du søke via eget elektronisk skjema på 
våre hjemmesider innen 1. november.  
 

Skulle du derimot ha benyttet deg av ordningen tidlige-
re, og ønsker å si opp avtalen, må dette gjøres innen  
1. oktober. Det er ikke nødvendig å gi beskjed  
man ønsker eksiterende avtale videreført. 
 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 
Kontaktperson: Driftsleder Jonny Lilletveit, 950-19686 

Kontaktinfo: 
414-82383 

Bygdebrevet for 20 år siden: 
 

I oktober-utgaven i 1998 kunne man  
lese mer om følgende utvalgte saker: 

* Ungdomslaget arr kurs i gammeldans  
på Vinjetun  

* Bjarne Dalanes premiesamling ble donert 
til Iveland kommune 

Politiske møter i oktober: 
 

Tjenesteutvalget: Onsdag 17. oktober kl. 18.00 
Formannskapet: Tirsdag 23. oktober kl. 09.00 

 

Saksdokumentene vil du som alltid 
finne på våre hjemmesider ca 6 dager 

før aktuelt møte. 

Faste aktiviteter på Aktiviteten: 
 

Bingo:  
Vi spiller Radio Loland-bingo hver  
torsdag. Åpent fra kl 20.00. Kaffe og te  
kr 10,-. Ta med bingoblokker! 

Strikkekveld: 
Siste tirsdag i måneden kl. 19.00. I 
høst blir dette 30. oktober og 27. no-
vember. Velkommen til en kveld 
med garn, inspirasjon, kjas, kake og 
kaffe! 

Strikkekafe:  
Torsdag 11. oktober kl. 
18.00. Det blir kaffe/te og 
noe å bite i. Alle er  
velkomne, med eller uten håndarbeid!  

Våre åpningstider: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30-14.00 
Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00 
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Iveland bedehus - program oktober: 

→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00  
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
→ Bønnemøte; Hver mandag kl. 19.00  
→ Dansegruppa: Se egen facebook side 
→ Barnekoret: Se egen facebook side 
 

* 30.09: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00 
* 01.10: Barnekor kl. 17.30 
* 03.10: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 04.10: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 06.10: 20/40 kl. 19.30 
* 09.10: Kia cafe kl. 17.30 
* 11.10: Misjonsforeningen kl. 19.30.  
              Tale ved Leif Holdte 
* 13.10: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 14.10: Storsamling m/søndagsskole kl 11.00 
* 15.10: Barnekor kl. 17.30 
* 17.10: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 18.10: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 25.10: Misjonsforeningen kl. 19.30.  
              Tale ved Ivar Heier 
* 28.10: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00 
* 29.10: Barnekor kl. 17.30 
* 30.10: Kia cafe kl.17.30 
* 30.10: Salig blanding kl. 19.30 
* 31.10: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 01.11: Torsdagskveld kl. 19.30 
 

Vatnestrøm-kalenderen 2019: 
 

Har du bilder som kunne vært interessante til  
kalenderen, ta gjerne kontakt med kalender- 
gjengen v/Linda Rosenberg, tlf. 922-96393.  
 

FUN 365: Hold deg oppdatert 
på gratis ferietilbud for barn,  
ungdom og familier på våre  
hjemmesider.  
NB! «Fyr-camp» i høstferien! 

Følg Iveland  
kommune 

Husk også: 
 

* Gå-grupper: Bli gjerne  med oss på tur  i nærområ-
det, 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 

 

             
 
 
 

Stillingsannonse: 

Har du mulighet til å stille på kort varsel, som  
platevasker, i Voss-production sine lokaler på  

Vatnestrøm?  
Du blir ringt etter ved behov, og får betalt for  

antall plater du vasker.  
 

Ved interesse kontakt Richard Schieke;  
E-mail: Richard.Schieke@vosswater.com 

Kirkelig aktivitet: 
 

07.10: Gudstjeneste i Iveland kirke 
kl. 11.00 v/Fredrik Netland 
 

21.10: Gudstjeneste i Iveland kirke 
kl. 11.00 v/Fredrik Netland  

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 12. oktober 

TV-aksjonen 
2018: 
 

Pengene fra årets 
aksjon går til  
Kirkens Bymisjon. Med årets midler skal man skape et 
varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som 
samles inn skal skape 700.000 møter mellom mennesker. 
 

Lokalt i Iveland vil det bli en strikke-konkurranse.  
Følg med på oppslag og nettsider for mer info. 

November-utgaven av bygdebrevet ligger i din 
postkasse ca 31. oktober.  
Innleveringsfristen er senest man-
dag 22. oktober kl. 09.00. Mail: 
fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 


