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Bygdekino tirsdag 12. oktober: 
 

Kl. 18.00: «Den magiske månereisen» 
Kl. 20.00: «James Bond - No time to die»  
 

Kinomat i fast og flytende form kan man kjøpe 
på Joker Iveland.  

 

Kommunal brøyting: 
 

Kommunestyret vedtok i desember 2019 at 
brøyting av private veier skulle videreføres. 
De som er med i brøyteordningen, men ønsker å 
si opp avtalen, må melde oppsigelse til  
driftsleder Jonny Lilletveit på mail innen 15.  
oktober. Husstander som ikke er med i ordning-
en, men ønsker å benytte tjenesten med  
kommunal brøyting, må søke elektronisk innen 
1. november («Brøyting av privat vei»).  
Prisen er pr. 1. januar 2021 kr. 5.552,- per år per 
husstand, uavhengig av strekning. 

Inntektene går til Plans arbeid for å bekjempe 
barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente 
giftet bort. Da blir også barndommen, drømme-
ne, friheten og mulighetene forringet. Følg med 
på våre hjemmesider for mer informasjon. 
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Regnskapskonsulent 100%: 
Vi har ledig et 100 % vikariat som regnskapskonsulent i 
Rådmannens stab med snarlig tiltredelse. Søknadsfristen er 
10. oktober 
 

Nye regler for smittesporing 
og koronatesting: 
Det blir nå mye mindre bruk av karante-
ne. Samtidig får den enkelte mer ansvar 
for å finne og kontakte nærkontakter. Vi har lagt ut en god 
og informativ artikkel på våre hjemmesider.  
 
Tredje dose koronavaksine: 
Alle som tilhører gruppene som kan få dose tre, kan vente 
på et brev fra spesialisthelsetjenesten om vaksine. Men for å 
bli vaksinert fortere kan dere også selv ta kontakt med kom-
munen for tildeling av time. Send sms til 918 06 800. 

Nybegynnerkurs i slektsforskning: 
 

Vi inviterer til kurs i slektsforskning på kommunehuset 
torsdagene 21. oktober, 28. oktober og 4. november - alle 
dager mellom kl. 18.00-20.00.  
Første kvelden blir det fokus på kirkebøker, andre kvelden 
folketellinger og tredje kvelden ulike slektsprogram. Vi 
avrunder med en oppfriskningskveld våren 2022. Egenandel 
kr. 500,-. Deltakere bør ha egen pc slik at de kan følge med. 
En forutsetning for gjennomføring er minimum 5 deltakere. 
Påmelding til kulturleder Finn Terje Uberg, innen 11.  
oktober, tlf. 901 17 842. 
 

Dyktige kursholdere kommer 
fra «Slekt & Data» i  
Lillesand. 
 

Neste bygdebrev er trolig klart fredag 29. oktober. 
Info sendes til fub@iveland.kommune.no -  
alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  

tirsdag 26. oktober kl. 11.20  

En aktiv oktober: 
 

Samfunnet åpner opp, og aktiviteter som  
formidles i denne utgaven av bygdebrevet er  
gode eksempler på det. I tillegg kommer all  
aktivitet som ikke er omtalt i bygdebrevet.  

 

Vi ønsker alle sammen en fin høstmåned, og bli 
gjerne med på felles arrangementene! 

Møte mellom lokal bygningsbransje,  
Husbanken og kommunen: 
 

Tirsdag 26. oktober kl. 16.00 arrangerer Drift og utvikling 
et møte mellom lokal bygningsbransje, Husbanken og 
kommunens ledelse. Husbanken vil informere om sine låne
- og tilskuddsordninger, mens kommunen vil informere om 
ledige kommunale tomter m.v.  
Møte blir i kommunestyresalen, med servering av varm 
mat ved oppstart. Målgruppen er lokale håndverkere og 
andre firma som har utviklet boliger i Iveland de seinere 
årene. 
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Legekontoret informerer: 
 

Legekontoret holder stengt f.o.m. 4. oktober 
t.o.m. 8. oktober (uke 40). Legekontoret åpner 
opp igjen mandag 11. oktober.  
Ved øyeblikkelig hjelp ring Vennesla og  
Iveland legevakt: 116 117 
Ved akutt nødssituasjon ring:  113 
 

Influensavaksine: 
Vi forventer levering av influensavaksine  i 
uke 43. Mer info kommer i neste bygdebrev.  

Kurs i fermentering: 
Iveland Bygdekvinnelag skal ha kurs i  
fermentering på frivilligsentralen tirsdag 5. 
oktober kl 17.00. Påmelding og nærmere infor-
masjon ved å kontakte Astrid Marie Gavlen på 
tlf.  909 52 218. 
Gjæring, eller fermentering, er en katabolsk 
prosess, det vil si nedbryting av organiske  
forbindelser til enklere kjemiske forbindelser 
ved hjelp av enzymer (Wikipedia) 

Iveland frivilligsentral informerer: 
 

Endelig normale tilstander ved frivilligsentralen nå: 
 

Aktivitetsoversikt for oktober: 
* Strikkekafe torsdag 14. oktober kl 18:00 
* Datakafe tirsdag 12. oktober kl 18:00 
* Lunsj hver mandag kl 12:00 - kr 40 
* Middag hver onsdag kl 12:00 - kr 80 
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00 
* Kaffekos hver søndag kl 18.00 (bortsett fra 24. oktober 
— Småbarns treff utgår fra oktober.  
 
I oktober er det Iveland maleklubb som stiller ut sine malerier.   
 

Åpningstider mandag – torsdag kl 
09:00 – 15:00 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vi gratulerer med 30 års jubileet ! 
 
 
Sosiale spaserturer i Iveland: 
 

Gågruppa: 
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved  
parkeringsplassen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.  
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470 
 

Ruslegruppa: Vi samles hver tirsdag kl. 14.00 ved Åkle / kirken, 
og går en tur i rolig tempo. Absolutt alle er velkomne!  
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søknad om barnehageplass: 
Fristen er 1. oktober for oppstart 1. januar 2022. 

Tømmekalender oktober: 
 

* Grå dunk (restavfall): 14. oktober 
* Grønn dunk (papir):   20. oktober 
* Plastsekk (plast):  20. oktober 
* Brun dunk (matavf.): 30.09, 14.10 og 28.10                                                                              
* Glass og metall:         30.09 og 28.10 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 26. oktober kl. 16.00-
19.00.  

Iveland folkebibliotek: 
 

Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.00-20.00 
(18.00). Betjent åpningstid tirsdager 12.00-
18.00 og torsdag 15.00-18.00.  
Har du spørsmål, ring 901 17 842 
 

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! 
Vi har tidsskrifter, Setesdølen & Vennesla  

Tidende, gratis 
trådløst nett og 
andre tjenester  

Bjørnehatten -  
vedtatt planendring 

 

Tjenesteutvalget har vedtatt en  
mindre endring av reguleringsplan 
for Bjørnehatten boligfelt. En ser 
at siden planen ble godkjent har 

ønsker og behov mht. boligtype og 
tomtestørrelse endret seg. 

 

Informasjon på våre hjemmesider. 
 

Kontaktinfo: 
 

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

Bibsok.no 

Boka «Bunad og folkedrakt fra 
Iveland» selges på kommunehu-

set. Pris kr. 375,- 
 

På bildet ser vi forfatteren  
Torborg Anita B Straumann 

Her kunne lag og foreninger informert om ett 
eller annet! Husk å send info på mail eller 

sms til redaktøren! 

fub@iveland.kommune.no - 901 17 842 
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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. 18.00 
* CR hver onsdag kl. 18.00 
 
 

* 28.09: Salig Blanding kl. 19.30 
* 30.09: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 03.10: Storsamling & søndagskole kl. 11.00 
* 07.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 11.10: Barnegospel kl. 17.30 
* 14.10: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 17.10: Storsamling & søndagskole kl. 11.00 
* 21.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 25.10: Barnegospel kl. 17.30 
* 26.10: Salig Blanding kl. 19.30 
* 28.10: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 31.10: Storsamling & søndagskole kl. 11.00 

Kirkelig aktivitet: 
 

10.10: Gudstjeneste v/Fredrik 
Netland kl. 11.00. 
 

24.10: Familiegudstjeneste v/
Fredrik Netland kl. 11.00. Utdeling av 5 års bok.  
5 åringene har samling torsdag 21. oktober kl. 17.30 

Politiske møter i oktober 
 

* Tjenesteutvalget onsdag 6. oktober kl. 18.00 
* Formannskapet tirsdag 12. oktober kl. 08.30 
* Eldrerådet mandag 18. oktober kl. 18.00 
* Ungdomsrådet mandag 18. oktober kl. 18.00 
* Kommunestyret onsdag 20. oktober 
kl. 09.00 (heldagsmøte (ny dag))  
 

Saksdokumentene finner du på våre 
hjemmesider ca seks dager før møtene 

NAV veiledningssenter: 
 

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

Du kan ta kontakt med NAV for timebestilling på 55 
55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller midlerti-
dig botilbud, kan du ringe oss på 55 55 33 33, og du 
vil bli satt over til vår vakttelefon for bistand. 

Noe å se frem til: 
 

Opera & Fiolin: 
Iveland kirke lørdag 9. oktober kl. 18.00. Laila 
Thortveit (sopran), Ingvild Græøsvold (fiolin) og  
Petter Amundsen (orgel og piano). 
Inngang kr. 250 (voksne). Billetter via TicketCo og i 
døren. Følg med på plakater. 

Sang– og musikkåseri - Hans Nielsen Hauge: 
 

Iveland kirke torsdag 28. oktober kl. 19.00 
 - «Saltmannen - han forandret Norge» 
 

Forkynner, forfatter, industribygger, boktrykker,  
vandrer, opprører og gründer. 
 

I 1809, da Hauge var fengslet i 
Kristiania, ble han løslatt for å 
produsere salt. Saltmangelen i 
landet var stor da engelskmenne-
ne hadde blokkert sjøveien  
mellom Danmark og Norge og 
mange sultet. 
 
 

I dette sang- og musikkåseriet 
vil Ivar Skippervold fortelle om 
Hauge som gründer, om hans 
opprør mot Konventikkelplaka-
ten, hans vandringer i Norge,  
Hauges kvinnesyn, og hvilken 
betydning han har hatt i norsk 
kirkehistorie. 
 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. oktober  

«Gaming for gamliser»: 
 

Åkle kulturarena torsdag 28. oktober  
- 3-4 timer på formiddagen/ettermiddagen: 
 

Iveland folkebibliotek er med i et nasjonalt  
prosjekt der man prøver ut gaming/spill for  
seniorer. Vi inviterer alle godt voksne i  
Iveland til å oppleve den fantastiske verden av  
online-spill, aktivitetsspill og kunnskapsspill på 
alle de ulike plattformene som finnes. Fra mobil til 
VR-briller (bildet) til spill-
konsoller og PC/Mac!  
Det trenges INGEN forkunn-
skaper! Det er bare å komme 
å ha det vanvittig gøy!!!! 
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Valg av representanter til kommunale råd: 
 

Iveland kommunestyre oppnevnte i desember 2019 
representanter til "Ungdomsrådet" og "Råd for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse". Valgene ble gjort 
for to år. Det er nå tid for å velge (nye) representanter 
for perioden 01.01.2022 - høsten 2023.  
 

Vi ønsker kandidater til de to rådene. Du må gjerne 
kontakte noen du mener bør være med og oppfordre de 
til å melde sin interesse. Vær frimodig å meld gjerne 
inn ditt eget kandidatur! Innmelding skjer til leder av 
valgnemnda, Berit Hauan (951 32 351 
(berit.hauan@iveland.kommune.no)) innen 15. okt. 

Kommunestyret vil etter planen oppnevne  
representanter i møte torsdag 9. desember. 
 

Dersom du er interessert i deres arbeid, kan du se alle 
møteinnkallinger og møteprotokoller på våre hjemme-
sider. Det er også mulig å kontakte sekretærene for ut-
valgene; Lars-Ivar Gjørv, 900 63 998 (Råd for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse (bildet)) eller Finn 
Terje Uberg, 901 17 842 (Ungdomsrådet). 

Ordførerens hjørne: 
 

«Gru-gleding og takknemlighet!» 

Gru-gleding:  
For ganske nøyaktig 10 år siden var 
det den følelsen som hadde størst 
rom i meg når jeg ble valgt som  
ordfører i Iveland kommune. Og nå, 10 år senere sitter jeg 
her med samme følelse igjen. 1. oktober starter jeg opp som 
Stortingsrepresentant og fratrer derfor som ordfører i  
Iveland kommune. Det er selvfølgelig med blandede  
følelser. Jeg gru-gleder meg til å starte opp som  
Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Allikevel er det nok 
takknemlighet som fyller meg mest i skrivende stund.  
 

Takknemlighet over det som har vært: 
Takknemlig for tilliten fra Iveland Senterparti som har 
valgt meg som sin ordførerkandidat de 3 siste kommune-
valgene, takknemlig for alle som har vist oss tillit gjennom 
valg og takknemlig for det gode samarbeidet vi har hatt 
med de andre politiske partiene i kommunen. 
Det har vært både oppturer, nedturer og noen rundturer. Og 
du verden så privilegert jeg føler meg som har fått lov til å 
lede kommunen de siste 10 årene. 
 

Jeg har gjort mitt ytterste for  å være en ordfører  for  
alle og for å fronte den politikken kommunestyret til  
enhver tid har vedtatt. Satsingen på Åkle, nytt omsorgssen-
ter i kommunen, utvikling av jernbanespor på Vatnestrøm 
der hele industriområdet fikk et løft og trafikksikkerheten 
ble bedret hele veien fra Vatnestrøm til Kristiansand Havn. 
Og når snorklippingen av barnehagen på Skaiå ble  
gjennomført tidligere i høst var det sammen med barna som 
jeg håper har gode hverdager sammen med ansatte i nye 
flotte lokaler. Listen kunne vært så mye lenger, men dette 
er gode eksempler på noe av det vi sammen har realisert de 
siste 10 årene. 
 

Tusen takk for jobben dere gjør: Det er  ingen tvil om at 
det er de ansatte i kommunen som er vår viktigste ressurs, 
og jeg kjenner på en stolthet over den jobben som ytes hver 
dag for å sikre viktige tjenester for innbyggerne i  
kommunen vår.  
Jeg ønsker å takke innbyggere og ansatte for alle gode  
møter, samtaler, oppdrag og besøk. Alle som har kommet 
med ris og ros, konstruktive tilbakemeldinger og kreative 
forslag til løsninger.  
Samtidig benytter jeg anledningen til å gratulere Terje 
Møkjåland og ønske lykke til med en spennende og viktig 
jobb. Å være ordfører i Iveland er en ærefull oppgave av de 
sjeldne. 

Tusen takk for at jeg har fått lov å være kommu-
nens ordfører i ti år!  
Det har vært en ære å få lov til å representere den flotte 
kommunen vår. Jeg håper jeg har vist meg tilliten deres 
verdig.  
Det har vært et eventyr! 

 

Beste hilsen fra  

Følg Iveland kommune på: 


