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Vandretur på Lognøya 6. juni: 
 

Vi gjentar suksessen fra noen år tilbake da  
omtrent 80 personer var med på tur. Hvordan 
det vil bli i år er selvsagt litt uklart; Vi kjører  
etter gjeldende smittevernregler  
Hold deg oppdatert på våre hjemmesider. 
 

Turlengde ca 5 km. Mulighet for transport med 
flåte til startpunkt. Turen vil stort sett gå i små-
kupert terreng på mindre stier med innslag av 
noe myr. Godt fottøy anbefales. Det vil bli en 
god del lokalhistorisk informasjon underveis. 
Du får høre mer om bl.a. tømmerfløting i Ogge, 
skitogene, husmannsplasser, fugle- og dyreliv 
og Ogge i krigens dager. 
 

Naturlos/arrangør: Rune 
Djupesland og Roald 
Omdal, Telefon: 982 99 
739 
Fremmøte: Fredheim / 
Ogge gjesteheim søndag 6. juni 13.00 
 
Kinoverter fra august 2021: 
 

Vi får besøk av bygdekinoen 10 ganger i året. 
Våre to dyktige medarbeidere har ikke mulighet 
til å fortsette fra høsten, og jeg søker etter to 
ungdom som kunne tenke seg denne jobben.  
Arbeidet består i rigging før, og nedrigging etter 
forestillingene i samarbeid med vår hyggelige 
kinomaskinist. Arbeidstid fra kl. 17.00 - ca 
22.30. Honorar kr. 500,- pr gang + to gratis 
filmer! Opplæring blir 
gitt. Er dette av interesse?  

 

Hilsen Finn Terje 
(kulturleder),  
tlf. 901 17 842.  
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Månedens oppfordring (juni): 
 

Inviter en eller flere med på en sommeropple-
velse, enten det dreier seg om en hyttetur, en 
grillaften, en kaffekopp på terrassen eller noe 
annet. Ta en sjanse -  
                … men følg smittevernreglene!!  

Vaksinering - informasjon:  
 

Vi har per 25. mai gitt 425 vaksiner, 133 av dem for andre 
gang.  

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 
 
 

TellTur: 
 

Midt-Agder Friluftsråd har  
startet opp med TellTur i hele regionen. TellTur er frilufts-
rådenes elektroniske system for turregistrering. Seks turer i 
Iveland er med, men vi oppfordrer til bruk av hele regionen 
og landet for øvrig. www.telltur.no 

Neste bygdebrev er klart senest 25. juni.  
Info sendes til  fub@iveland.kommune.no -
alternativt sms/ring - innen  
onsdag 23. juni kl. 07.15 Telefon:  

901-17842 

Sommeren 2021; Åpningstider:  
 

Servicetorget / kommunehuset holder åpent kl. 
10.00 - 14.00 i perioden mandag 21. juni - fredag 
13. august.  
 

Legekontoret  
holder stengt uke 27-28-29-30  
(5. juli - 30. juli). Husk å bestill 
faste medisiner før ferien. Ved 
øyeblikkelig hjelp ring  
Vennesla og Iveland legevakt, 
tlf. 116 117.  
Ved akutt nødsituasjon ring 
113  
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Informasjon fra Iveland frivilligsentral: 
 
 

Iveland frivilligsentral har følgende faste tilbud:  

 

* Mandag kl. 12.00: Lunsj  
* Onsdag kl. 12.00: Middag  (-23.06) 
* Onsdag kl. 18.00: Aktivitets bingo (- 23.06) 
* Søndag kl. 18.00: «Kaffekosen»  
 

Ellers minner man om: 
* Datakafe tirsdag 8. juni kl 18:00 
* Strikkekafe torsdag 10. juni kl. 18.00 
* Lokalhistorisk kafe torsdag 24. juni  
   kl 18:00 
 

Årsmøte 1. juni kl 18:00 på Fr ivillig-
sentralen. Påmelding.  
 

Aksjonsdag lørdag 12. juni fra kl 12:00 
Jubileumslotteriet er i gang! Unge Eldre har holdt på i 30 år.  
Trekning finner sted 12. juni. Det blir også et loppemarked og  
auksjon som skal foregå utendørs, og vi tar sikte på en eller annen 
form for matservering. 
 

Sankehans feiring onsdag 23. juni kl. 18.00 (ikke middag og 
bingo denne dagen) 

Konsert i kyrkja 8. juni avlyst: 
 

Som feiring av 75 år planla eg konsert i kyrkja 8.juni: Gratis og 
åpen for alle, avtalt med kyrkjevergen. 20. mai kom beskjed frå 
Kyrkjerådet: reglar for bruk av kyrkjer blir endra. Ut frå dette vart 
vi samde om at konserten måtte avlysast. Hilsen Anna Ubostad 

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall): 27.05 og 24.06 
* Grønn dunk (papir):   02.06 og 30.06 
* Plastsekk (plast):  02.06 og 30.06 
* Brun dunk (matavfall): 27.05. 10.06  
                                         og 24.06                                                                              
* Glass og metall: 10. juni 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 29. juni kl. 
16.00-19.00 

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 privatpersoner og 
virksomheter nytter anledningen til å 
sende dokumenter trygt inn til oss! 
Les hele saken og følg oppskriften som  
ligger ute på våre hjemmesider. 

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 

Iveland idrettslag  
avholder årsmøte på 
kommunehuset onsdag 
9. juni kl. 19.00. 
Kontaktperson: Arnulf 
Bærheim, 908 78 305 
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Politiske møter i juni: 
 

* Formannskapet 1. juni kl. 08.30  
* Råd for eldre og personer med  
funksjonsnedsettelse 14. juni kl. 18.00 
* Ungdomsrådet 14. juni kl. 18.00 
* Kommunestyret 17. juni kl. 09.00 
 

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

Vanningsrestriksjoner: 
For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god 
vannforsyning gjennom sommersesongen innføres det 
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommu-
nale vannverk og avløpsanlegg i perioden 1. juni - 31. 
august. Det kan bare vannes mellom kl. 19.00 og 
22.00 annenhver dag. Det kan ikke vannes på lørdag. 
 

Skaiå vannverk: Abonnenter fra og med Tveitholtane 
og nordover kan vanne mandag, onsdag og fredag. 
Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, 
torsdag og søndag. 
 

Skrøme vannverk: Abonnenter vest for vassdraget 
Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abon-
nenter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og 
søndag. 
 

Vatnestrøm vannverk: Abonnenter i Bakkane boligfelt 
kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter uten-
om Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

Skisland vannverk: Hus med partall kan vann mandag, 
onsdag og fredag. Hus med oddetall kan vanne tirsdag, 
torsdag og søndag  
 

Husk at maling, løsemidler , bensin, q-tips, sanitets-
bind, vaskefiller, våtservietter, plastposer, medisiner og 
andre papirtyper enn toalettpapir er eksempler på ting 
som ikke skal kastes i 
avløpet. 
 

Spørsmål kan rettes til 
teknisk vakt,  
tlf 911-72558 

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 inne til en kopp  
kaffe. Informasjon: Ingelin Vidnes tlf: 957 23 467  

Kirkelig aktivitet: 
 

06.06: Friluftsgudstjeneste ved 
Ogge gjesteheim v/sokneprest 
Fredrik Netland kl. 11.00. Ta 
med stol og mat. Værforbehold 
 

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

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 
 

* 27.05: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 30.05: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 03.06: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 07.06: Barnegospel kl. 17.30 
* 10.06: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 13.06: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 17.06: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 21.06: Barnegospel kl. 17.30 
* 24.06: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 27.06: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 29.06: Salig Blanding kl. 19.30 
 

NAV veiledningssenter: 
 

… 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 11. juni kl. 19.00 - 22.30 

Kulturstipend: 
 

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. 

Følg Iveland kommune på: 
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Ordførerens hjørne: 
 

En takk til våre ansatte! 

Vi blar straks over til juni på kalenderen. Skoleslutt og ferietid nærmer seg med  
stormskritt for våre unge. Her hjemme telles det ned til skoleferie og vi legger dette  
underlige og krevende skoleåret inn som en del av historien. Jeg håper virkelig at  
skolestarten til høsten blir langt mer normal enn hva dette skoleåret har vært. 
 
Ombyggingen og utvidelsen av barnehagen på Skaiå blir ferdigstilt før sommeren setter inn for fullt slik at  
barnehagen skal være rigget og klar til å ta imot barnehagebarna når det nye barnehageåret starter i august. Jeg 
ønsker å takke alle foreldre og ansatte for den smidigheten som har vært nødvendig for å drive i midlertidige 
lokaler på kommunehuset og i idrettshallen – og det midt oppi en pandemi. 
 
Dersom vaksineringen og gjenåpningen av samfunnet går etter planen vil høsten preges av det som vi kaller 
normalt. I hvert fall mer av det normale. 
Når Iveland mistet en del av sine vaksiner til Østlandet kjente jeg på en frustrasjon over at vi plutselig kom litt 
lenger bak i køen. Jeg kjente på en frustrasjon over de innbyggerne som gledet seg over at det snart var deres 
tur til å få vaksine.  Og jeg følte på en urettferdighet overfor de ansatte i kommunen som har jobbet iherdig og 
mer enn vi egentlig kan forvente av dem det siste året.  
At juli måned nå ser ut til å bli en travel måned med vaksinering gjør at noen må utsette sin ferie og for  
innbyggerne kan det bety at juli blir den måneden der flest innbyggere får tilbud om vaksine her i Iveland.   
Informasjon om når og hvor vil bli offentliggjort så fort kommunen vet noe mer. 
 
Nylig ble det gjort en medarbeiderundersøkelse i kommunen vår og det er gledelig å lese at våre ansatte trives 
godt i sitt arbeid og som ansatt i Iveland kommune. 
Våre ansatte er kommunens aller viktigste ressurs for å kunne levere gode tjenester og er en viktig del av  
hverdagen til veldig mange av oss som bor i kommunen. 
 
Jeg er stolt både når jeg er innad i kommunen og når jeg er rundt i regionen, for ansatte og ledere i Iveland 
kommune får mye skryt. De får skryt i de samarbeidene vi har med andre  
kommuner. 
Så tusen takk for jobben dere gjør, den betyr mye for mange.  

Beste hilsen 


