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Krigsminne i Iveland: 
- Naturlos søndag 9. mai kl. 13.00: 
 

Hompen høg er en høyde på østsiden av  
Nomelandsdammen. Her lå Anders J Løland i 
skjul for tyskerne fra november 1944 - april 
1945 (135 dager). Vi får høre lokal krigshistorie 
og det blir høytlesning fra dagboken han skrev i 
denne perioden. Sti / ulendt terreng. Husk godt 
fottøy. 
Fremmøte langs rv 403 ca 2 km sør for Skaiå. 
Naturlos: Svein Hillestad; tlf. 979 72 619. 
 

Turen blir etter planen gjennomført, men 
gjeldende korona regler vil gjelde. 
 
Svaberg og høyfjell: 
- Naturlos søndag 24. mai kl. 11.00 
 

Vi starter turen fra Ranestad ca 6 km vest for 
Vatnestrøm. Vi følger sti og kjerrevei til Bere-
fjell, og passerer vann, elvestryk og svaberg. Fra 
Berefjell har vi fantastisk utsikt. Tilbaketuren 
går via en gammel husmannsplass og et kultur-
minne samt badeplass. Hele løypa ble merket i 
2020, og vi gleder oss til å vise dere dette flotte 
området! Turen er ca 7 km og går i hovedsak på 
sti, kjerrevei med innslag av myr. Godt fottøy 
anbefales. 
Fremmøte Ranestad, ca 6 km vest for Vatne-
strøm. Naturlos: Torstein Bærheim, tlf. 412 43 
828 
 

Turen blir etter planen gjennomført, men 
gjeldende korona regler vil gjelde. 
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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 

Vaksineplan og korona informasjon:  
 

Vi har per 23. april gitt 281 vaksiner, 55 av dem for andre 
gang. Siste uka i april går vi over til gruppe 5 i  
vaksinasjonsplanen (alder 55-64 år med underliggende  
sykdommer/tilstander ) 
 

Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider. 
 
 

Korona-situasjonen:  
 

Vi har et stort fokus på korona, og har ukentlige møter der 
den lokale og ikke minst regionale situasjonen vurderes.  
Vi følger nasjonale retningslinjer i kommunen. 
 

 
Ut på tur i Iveland: 
 

I 2021 benytter vi følgende  
postkasser: 
 

1. Berefjell 
2. Kringsjaa 
3. Måvatn 
4. Melandsknapen 
5. Homtjørn (ny) 
6. Lognøya 
7. Vorehei (Moisund (ny)) 
8. Elgåsen 
9. Ogge friområde 
 

Vi håper at brosjyren er klar 
til 17. mai.   
 

Faste turbøker legges ut «noen steder» ila noen dager! 

Neste bygdebrev er klart senest 26. mai.  
Info sendes til  fub@iveland.kommune.no -
alternativt sms/ring -  senest  
mandag 24. mai kl. 23.00 Telefon:  

901-17842 

17. mai 2021: 
 

Vi legger opp til en 17. mai feiring omtrent som i 
fjor, med stooooor bilkortesje, kransnedleggelse 
på kirkebakken og et hyggelig opphold ved  
Iveland omsorgssenter. Det musikalske bidraget 
kommer fra Iveland hornorkester. Hele Norge 
synger «Ja, vi elsker» kl. 12.00, og vi gjør dette 
før bilkortesjen tar til. 
Flere skoleklasser samt barnehage vil arrangere 
17. mai i forkant. Noe filmes og noe publiseres 
på nasjonaldagen. Endelig program legges ut i 
begynnelsen av mai 
måned.  
 

Kontaktinformasjon:  
Kulturleder  
tlf. 901 17 842 
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Informasjon fra Iveland frivilligsentral: 
 
 

Iveland frivilligsentral har følgende faste tilbud:  

 

* Mandag kl. 12.00: Lunsj  
* Tirsdag kl. 09.20: Småbarns treff  
* Onsdag kl. 12.00: Middag m/dessert  
* Onsdag kl. 18.00: Aktivitets bingo  
* Søndag kl. 18.00: «Kaffekosen»  
 

Ellers minner man om: 
* Strikke kafe torsdag 6. mai kl 18:00 
* Datakafe tirsdag 11. mai kl 18:00 
* Lokalhistorisk kafe 27. mai kl 18:00 
 

Årsmøte 1. juni kl 18:00 på Fr ivilligsentralen. På grunn av usik-
kerhet ang smitte situasjonen må man melde seg på. Saker som øns-
kes behandles i årsmøte må være styret i hende innen 10. mai. 
 

Aksjonsdag lørdag 12. juni fra kl 12:00 
Det kommer snart et lotteri, og i år er det 
faktisk et jubileumslotteri! Unge Eldre 
har holdt på i 30 år. Trekning finner 
sted 12. juni. Det blir også et loppemar-
ked og auksjon som skal foregå  
utendørs, og vi tar sikte på en eller  
annen form for matservering. 
 
Søknad om SFO plass: 
Benytt eget søknadskjema via våre hjemmesider 
Søknadsfristen er mandag 3. mai. Alt av relevant 
informasjon om skolefritidsordningen finner du i 
egen artikkel samt i tjenestebeskrivelsen på våre hjemmesider.  
 
 
 
 
 
 

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall): 27. mai 
* Grønn dunk (papir):   5. mai 
* Plastsekk (plast):  5. mai 
* Brun dunk (matavfall): 12. og 27. mai                                                                              
* Glass og metall: 12. mai 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 25. mai kl. 
16.00-19.00 

Løsning på ordførerens påskenøtter: 
 

1. Anne Gerd Eieland Eivindson 
2. Line og Viggo Asheim så en ulv 
3. Carl A. Arrhenius oppdaget Gadoli-
nitt. To andre navn ble også godtatt  
4. Thortveititt, Olaus Olsen (Gunder 
O.O. Thortveit) 
5. Anders Torson (Senere Anders Syrt-
veit) 
6. Emilie Berge (Syvkjemper). Hun bor 
i Alabama, USA 
7. Voss vann 
 

Marit Setane ble trukket ut som vinner, 
og fikk et gavekort fra Joker  
Vatnestrøm på kr. 500,-. Vi gratulerer! 

Iveland folkebibliotek: 
 

Betjent åpningstid er tirsdag kl. 12.00-
18.00 og torsdag kl. 15.00-18.00. 
 

Benytt gjerne digitale løsninger og bli 
din egen biblioteksjef. Vi har tilgang til 
ca 7000 aviser og tidsskrifter, og kan 
skaffe deg nært sagt alt av lesestoff! 
 
 

Kulturprisen 2021: 
 

I år skal kulturprisen deles ut for 13. gang. Prisen er på kr. 7.000,- 
pluss diplom og en gave på inntil kr. 1.000,-. Tildelingen vil etter 
planen finne sted under ett åpent arrangement (trolig høsten 2021). 
Ytterligere informasjon finner du på våre hjemmesider.  
 

Vi ønsker at våre innbyg-
gere skal komme med 
forslag til kandidater! 
Send inn ditt forslag via 
eget elektronisk skjema   
innen 1. juni.  

Kontaktinfo: 
 

Tlf: 414 82 383 
iveland.fs@gmail.com 

Bibsok.no 
Hvem fortjener kulturprisen i 2021? 

Nasjonal lesekampanje i perioden 1. juni - 31. august 
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Sosiale spaserturer i Iveland: 
 

Gågruppa: 
Vi samles ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved  
parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00. 
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470 
 

Ruslegruppa: 
Vi samles tirsdager kl. 13.00 ved Bestestaua. Etter turen 
samles vi på Bestestaua. Info: Ingelin tlf: 957 23 467  
 
Politiske møter i mai: 
 

* Tjenesteutvalget 26. mai kl. 18.00 
* Formannskapet 1. juni kl. 08.30  
 

Saksdokumentene kan du lese på våre 
hjemmesider ca seks dager før møtene 
tar til.  
 

Ekstraordinære midler til næringslivet: 
 

Iveland kommune er tildelt 0,5 million kroner fra Staten 
som kommunal kompensasjonsordning til lokale  
virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette  
kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for 
lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av  
lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
Informasjon samt søknadsskjema finner du på våre 
hjemmesider. Kontaktinfo: Enhetsleder Egil Mølland;  
tlf. 908 75 626  
 
Transporttjenesten for 
funksjonshemmede: 
Agder fylkeskommune har  
ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede. 
Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-transport).  
Informasjon på våre hjemmesider.   
Søknadsfrister er 15. mai og 15. november. 

Kirkelig aktivitet: 
 

09.05: Familiegudstjeneste  
i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland 
 

17.05: Familiegudstjeneste 
på kirkebakken kl. 11.00 v/Fredrik Netland 
 

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

Program Iveland bedehus: 
 

Faste møteplasser: 

* «Broken chains» hver mandag kl. 18.00 
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* KiA (dame og herre) hver tirsdag kl. 17.30 
* CR hver onsdag kl. 18.00 
 

* 30.04: Fredagsklubb på bedehuset fra kl. 19.00 
* 02.05: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 05.05: Speider`n på Dalane kl. 17.30 
* 06.05: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 10.05: Barnegospel kl. 17.30 
* 13.05: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 16.05: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 19.05: Speider`n på Dalane kl. 17.30 
* 20.05: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 25.05: Salig Blanding kl. 19.30 
* 27.05: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 30.05: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 

NAV veiledningssenter: 
 

Veiledningssenteret på  
kommunehuset holder åpent hver 
torsdag mellom kl. 12.00-14.00 for «drop-in» 

Nasjonale anbefalinger & retningslinjer ifm  
koruna, kan gi endringer i programmet.  

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 7. mai kl. 19.00-22.30 

Neste kinokveld tirsdag 25. mai  

Kulturstipend: 
 

Kulturstipend for 2020 er fordelt, men ennå ikke delt 
ut til den heldige vinneren (grunnet korona) !! 
 

Barn og unge inntil 20 år kan søke kulturstipend. Det 
er nå mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner å 
selv fremme forslag til kandidater. Retningslinjer og 
skjema for å søke ligger ute på våre hjemmesider. 
 

Vi har inntil kr. 8.000,- til fordeling. Søknadsfrist / 
innmelding av kandidater innen fredag 4. juni. 

Søppelrydding: 
 

Vatnestrøm: Fremmøte ved Aktiviteten mandag 3. 
mai kl. 17.00. 
 

Skaiå: Fremmøte ved energiparken onsdag 5. mai  
kl. 17.00 
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Tilskudd til bygging av ny bolig: 
Iveland kommune ønsker å bidra til at  
familier og privatpersoner kan bygge å bo i 
Iveland. Vi har topp moderne skoler og full 
barnehagedekning til våre innbyggere.  
Kommunestyret har igangsatt en ny  
tilskuddsrunde der man kan søke om kr. 
300.000,- til bygging av enebolig - noe 
mindre til tomanns og ved flere boenheter.  
Reglement og søknadsskjema ligger ute på 
våre hjemmesider. 
Info: Egil Mølland, tlf. 908 75 626 

eDialog og digital postkasse: 
Mange sender dokument til kommunen via 
epost. Epost kan være en usikker kanal. Ved 
å bruke tjenesten eDialog, åpner Iveland 
kommune for at du kan sende inn dokument 
via en sikker kanal. Vi ønsker at både privat-
personer og virksomheter nytter anledningen 
til å sende dokumenter trygt inn til oss! 
Les hele saken og følg oppskriften som  
ligger ute på våre hjemmesider. 
 

Frigjøring– og veterandagen: 
 

Vi markerer dagen lørdag 8. mai kl. 11.00.  
Ordfører Gro-Anita Mykjåland vil legge ned 
en krans ved minnesteinen til Salve T Eie-
land på kirkebakken ved Iveland kirke, og 
holde en tale. Dersom det finnes veteraner 
eller andre interesserte som ønsker å våre 
tilstede, er man hjertelig velkommen.  

Vi tar sikte på å sende hennes tale direkte 
via vår facebook-side. 

Oppfordring:  
Våren er vakker, men våren er også tiden 
der restene av biff, kjøttkaker og fiskepud-
ding fra hundens matfat gjennom vinteren 
plutselig dukker opp. Vi oppfordrer alle 
hundeeiere og evt andre til å vise hensyn 
og ta med seg de brune klumpene som menneskenes beste 
venn legger fra seg langs våre gang– og sykkelveier.   

Ordførerens hjørne: 
 

Du verden så godt det er å se når 
naturen spretter i grønt! 

Mai er en måned hvor alt våkner til liv 
i naturen – gresset blir grønnere,  
trærne får løv og blomstene blomstrer.  
 

Lørdag 8. mai markerer vi frigjørings- og veterandagen ved 
minnesteinen til Salve T Eieland på kirkebakken ved Iveland 
kirke. Alle som ønsker å være tilstede er selvsagt hjertelig 
velkommen. 
Om noen hadde spurt meg om fjorårets 17. mai feiring ville 
gjenta seg i Iveland, så hadde jeg nok sagt at det var lite  
trolig. Men nå er vi altså der at årets 17. mai ikke kan innby 
til den tradisjonsrike feiringen som vi er vant med. Men  
feiring skal det bli! 
For meg handler både 8. mai og 17. mai om en viktig formid-
ling av Norges historie og det gir oss en mulighet til å bevisst-
gjøre dagens unge på verdiene som våre veteraner og befolk-
ningen for øvrig kjempet for og som faktisk er bakgrunnen for 
at vi kan glede oss over at vi lever i et trygt og fritt land i dag. 

En annen sak som kommer hver vår er jordbruksforhandlinge-
ne og som også er viktig for å opprettholde matproduksjonen i 
kommunen vår. Dette er viktige arbeidsplasser i kommunen 
og gir store ringvirkninger for annet næringsliv. 
De er viktige i den lokale beredskapen og derfor sitter det en 
lokal bondelagsrepresentant i beredskapsrådet, der alle som 
jobber med beredskap kan møtes for å drøfte problemstilling-
er og hvordan vi i fellesskap kan løse en eventuell krise best 
mulig. 
Og som forbruker av mat heier jeg på at bonden som  
produserer verdens reneste mat skal sikres ei anstendig lønn 
og bedre arbeidsvilkår.  
Jeg ønsker dere alle en fin mai-måned også heier jeg litt  
ekstra på bonden i disse dager! 

Beste hilsen 

Følg Iveland kommune på: 

Kulturskolen 2021/2022: 
 

Vi samarbeider med Vennesla kulturskole, 
og hver torsdag etter skoletid mottar noen 
barn i grunnskolen undervisning på ulike 
instrumenter. 
 

Barn og ungdom i Iveland kan innen 15. mai 
søke om plass, og Vennesla kulturskole til-
byr oss den læreren som er best egnet til å gi 
undervisning på de instrumentene man øns-
ker. Søknadskjema og informasjon på våre 
hjemmesider.  
Info: Kulturleder, tlf 901 17 842   


