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Kommunestyret har vedtatt å legge ut planpro-
grammet for «kommunens viktigste 
plan» (Kommuneplanens samfunnsdel) til  
offentlig ettersyn frem til 12. juni. Her står det 
mye viktig. Det legges opp til gode  
medvirkningsprosesser høsten 2022. 

Konferanse for næringslivet: 
NAV Midt-Agder står som hovedarrangør av 
konferansen "Ung Innafor" fredag 5. mai kl. 
12.00. I løpet av konferansen vil man vise hvor-
dan næringslivet, NAV og andre aktører kan 
samarbeide for at flere unge skal komme ut i  
arbeid. Påmeldingsfrist 3. mai. Det er mulig å 
følge konferansen fra Iveland kommunehus. 
Mer informasjon på våre hjemmesider. 

17. mai 2022: 
 

Årets arrangement blir 
etter planen en «god 
gammel utgave», slik 
vi fikk oppleve til og 
med 2019. Vi satser på morratog 
på Vatnestrøm, frokost på  
Ivelandstaua og gratis is til alle 
barn. Gudstjenesten vil starte kl. 
11.30, men bli noe kortere enn 
vanlig, slik at skole– og borger-
toget starter opp ca kl. 12.10.  
 

Ordfører Terje Møkjåland vil holde tale for  
dagen under arrangementet i Ivelandshallen.  
Utdeling av Voss stipend 2022. Musikalsk  
innslag. 
 

Endelig program blir klart ca 6. mai.  
Kontaktinformasjon: Kulturleder tlf. 901 17 842  
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Det er tid for å stelle på kirkegården. Vi har 
en flott kirkegård og mange er flinke til å 
sørge for godt stell på gravene sine. Husk at 
gravstein ofte trenger å rettes etter en lang 
vinter, og det er festers ansvar 

 

Det blir dugnad på kirkegården 3. mai kl 18.00-20.00.  
Da blir kirkegårdsbetjening og kirkeverge tilstede hvis du 
lurer på noe, eller trenger hjelp til noe.  
 

Ønsker du hjelp til stell av gravsted - planting og vanning 
av blomster gjennom sommeren? Ta gjerne kontakt med 
kirkevergen tlf. 975 06 190 - post@iveland.kirken.no 
 
Felles søppelplukking på Vatnestrøm: 
Vi ønsker å gjøre bygda vår ren og pen før 17. mai. Derfor 
vil vi samles for felles søppelplukking! Vi samles  
mandag 9. mai klokken 17.00 utenfor  
Aktiviteten. Etter plukkingen vil det bli  
servert drikke og kake. 
Håper mange har mulighet til å delta. 
 

   Konsert i Ivelandshallen fredag 30. april  
                           kl. 19.30 - 02.00. 
     Billettpris kr. 250,- I døra kr. 300,-. Vipps til 711745 

Neste bygdebrev er klart ca xx. mai. Info sendes 
til fub@iveland.kommune.no -  

alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  
xxxdag xx. mai kl. 22.50 

Kommuneplanenes samfunnsdel  
- planprogram 

Ledig stilling som BPA: 
 

Vi har en ledig 36,15% stilling som Brukerstyrt 
Personlig Assistent. Søknadsfrist 11. mai. Info på 
våre hjemmesider. 

Kulturskolen 2022/2023: 
 

Musikk undervisning ved Iveland skole hver torsdag etter 
skoletid og frem mot kl. 18.00. Vi har tilbud om undervis-
ning på gitar, piano og trommer. Søk via eget skjema på 
våre hjemmesider.  
Barn og unge fra Iveland kan også søke seg inn på gruppe-
timer i Vennesla kulturskole. Se deres egne sider for tilbud 
og søknadsfrist. 
- Vi har i skrivende stund en ledig plass i kulturskolen med 
undervisning kl. 17.40. Info: kulturleder på tlf. 901 17 842 
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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 mandag kl. 14.00 
ved Iveland kirke, og går en tur i rolig tempo. 
Absolutt alle er velkomne!  
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467  
 

 
Ut på tur i Iveland 2022:  

 
Vi håper at brosjyren er 
klar til 17. mai.  
 
Minner om naturlos-
brosjyren som nettopp 
har kommet i din  
postkasse. Benytt gjerne 
muligheten til å bli kjent 
i regionen. 

Frigjøring– og veterandagen: 
 

Vi markerer dagen søndag 8. mai kl. 12.00. 
Varaordfører Berit Hauan vil legge ned en krans ved 
minnesteinen til Salve T Eieland 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.  
 

 
Bygdekino på Åkle 24. mai: 
 

Den nye «Downton Abbey» vises kl. 20.00. Trolig 
blir det «Barske bøller» som vises kl. 18.00.  
Mat og drikke handles på Joker Iveland. 
 
 
Skolefritidsordning fra høsten 2022: 
 

Søknad sendes elektronisk via vår  
hjemmeside (Visma flyt skole).  
Søknadsfristen er 1. mai (Vatnestrøm 
skole) og 15. mai (Iveland skole). 
 

På våre hjemmesider finnes vedtekter, 
søknadsskjema og åpningstidene. På  
Vatnestrøm vil åpningstidene være  
identisk med barnehagens.      

Tømmekalender mai: 
 

* Grå dunk (restavfall): 20. mai 
* Grønn dunk (papir):   4. mai og 1. juni 
* Plastsekk (plast):  4. mai og 1. juni 
* Brun dunk (matavfall): 12. og 20 mai                                                                              
* Glass og metall:         12. mai 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 31. mai 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.  

Bibsok.no 

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 

Siste nytt fra Iveland frivilligsentral: 
 

Aktivitetsoversikt for mai: 
 

* Datakafe tirsdag 10. mai kl 18:00 
* Strikkekafe torsdag 5. mai kl. 18.00  
* Treffpunkt (Nyhet): Hver  torsdag frem 
til 16. juni (ikke 26. mai) mellom kl. 12.00-
15.00. Alle unge voksne / voksne inviteres til et godt sted å være, 
en hyggelig prat og et godt måltid. Hjertelig velkommen!  
* Lunsj hver mandag kl 12:00  
* Middag hver onsdag kl 12:00  
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00  
* Quiz-kveld søndag 29. mai kl. 18.00 
* Kaffekos hver søndag kl. 18.00 (ikke 1. mai) 
 

Aksjonsdagen lørdag 21. mai kl. 12.00:  
Trekning på det store lotteriet, auksjon og salg av mat. Ønsker 
du å kjøpe lodd, ring 414 82 383, også kan man betale med 
vipps.  
 

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

Følg oss på facebook og på plakater for eventuelle endringer. 
Iveland Frivilligsentral = Møte mellom mennesker 
 
I løpet av mai starter vi opp med 
oppussing av spisesalen.  
 
 

Kontaktinfo: 
 

Tlf: 414 82 383 
 

iveland.fs@gmail.com 
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Program Iveland bedehus: 
 

Faste møteplasser: 

* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* KiA (dame og herre) hver tirsdag kl. 18.00 
* Bibelgruppe hver tirsdag kl. 19.30 
* CR hver onsdag kl. 18.00 
 
 

* 29.04: Fredagsklubb, bedehuset kl. 19.00 
* 01.05: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00 
* 05.05: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 07.05: Dugnad 
* 09.05: Barnegospel kl. 17.30 
* 12.05: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 15.05: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00 
* 19.05: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 23.05: Barnegospel kl. 17.30 
* 26.05: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 27.05: Fredagsklubb, bedehuset kl. 19.00 
* 29.05: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00 

Transporttjenesten for funksjonshemmede: Agder  fylkeskommune har  ansvaret for  transpor ttjenesten 
for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-transport). Informasjon på våre  
hjemmesider. Søknadsfrister er 15. mai og 15. november.  

Kirkelig aktivitet: 
 

08.05: Gudstjeneste I Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik 
Netland. Markering av frigjørings– og veterandagen på 
kirkebakken etter gudstjenesten (ca kl. 12.00). 
 

17.05: Gudstjeneste på kirkebakken kl. 11.30 
 

Tårnagenthelg: 21-22.05;  
Samling for 3. klasse på  
lørdag og familiegudstjeneste i 
Iveland kirke v/Fredrik Netland 
søndag 22. mai kl. 11.00 

Politiske møter i mai: 
 

* 03.05: Formannskapet (heldags seminar) 
* 18.05: Tjenesteutvalget kl. 18.00 
* 31.05: Formannskapet (bildet) kl. 08.30 
 
 

Saksdokumenter finner du 
på våre hjemmesider ca 
seks dager før møtene. 

NAV veiledningssenter: 
 

… på kommunehuset holder åpent hver ONSDAG 
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. 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 13. mai kl. 19.00  

Vandreturer / Naturlos i mai måned: 
 

Søndag 8. mai kl. 14.00: 
Vandretur Kringsjåknudane - 
Paulen; Fra Grovane går tu-
ren til gamle Kringsjå kraft-
stasjon, videre går vi den 
mange hundre år gamle kløv-
vegen opp trappekleiva og 
følger gårdsstien til Knudane. Fra Knudane går vi ned 
tømmerrenna og går innom gåren Paulen. Etterpå går vi 
tømmerrenna ned til Paulenbrua og tar opp til Kringsjå-
veien over Grovansmyra og bort til hundeklubben. 
Lengde: 8 km på vei og sti. Noe ulendt og bløtt terreng. 
Fremmøte: Grovane bedehus kl. 14.00. Naturlos:  
Håkon Honnemyr og Tor Skomedal. Info: 932 54 511 

Søndag 15. mai kl. 11.00: Krigsminne i Iveland 
Hompen Høg er en høyde på østsiden av Nomelands-
dammen. 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. 
Fremmøte langs rv 403, 2 km sør for 
Skaiå. Naturlos; Svein Hillestad 
(bildet) tlf. 979 72 619 
 
Søndag 22. mai kl. 13.00: Svaberg og høyfjell 
Vi starter turen fra Ranestad ca 6 km vest for Vatne-
strøm. Vi følger sti og kjerrevei til Berefjell, og passe-
rer vann, elvestryk og svaberg. Fra Berefjell har vi  
fantastisk utsikt. Tilbaketuren går via en gammel  
husmannsplass og et kulturminne - 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 hoved-
sak på sti, kjerrevei men med innslag av myr.  
Godt fottøy anbefales. Naturlos: Torstein Bærheim tlf. 
412 43 828 
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Bli med i Noregs lengste korps: 
 

Vi er ein speleglad gjeng vaksne korpsmusikantar som 
ynskjer at du også blir med, så korpset vårt blir endå 
større, betre og livlegare! Det vi altså vågar å kalle  
Noregs lengste korps har  medlemmer  frå Hovden i 
nord til Iveland i sør. No øver vi fram mot vår- og som-
markonsertar i dei ulike kommunene. Vi her i sør øver 
på Bygland kvar tysdag 18.00-20.00 (kontakt info Gun-
laug Gaudestad 93205417) Ta kontakt med oss dersom 
du er interessert. Vi har ein del instrument å låne ut til 
dei som har spelt i korps før, men som ikkje har eige 
instrument.…men det artigaste er å øve saman i øvings-
helgene på Bygland! Bli med !!! 

Varaordførerens hjørne: 
 
Våren, en tid for forandringer… 
 

Det grønnes og spirer overalt. Vekk 
skal vinterens veistøv, velkommen 
ønskes kvitveisene i veikanten!  
Det står i kontrast til en alvorspreget 
vår. Høye strøm- og drivstoffpriser er 
krevende for både private hushold-
ninger og lokalt næringsliv. Det er stor usikkerhet for 
fremtida til bøndene våre, den lokale matproduksjonen, 
arbeidsplassene og beredskapen de bidrar med. Bekym-
ringer for krigen i Ukraina påvirker oss alle på flere må-
ter. Jeg sitter med et håp om at gode forandringer vil 
komme i takt med at vi går mot lysere tider. For vi er i 
en endringenes tid. I fjor på denne tida hadde vi et håp 
om å komme ut av en pandemi, i år har vi et håp om at 
det skal bli fred i Europa.  
 

Og nettopp denne måneden vi går inn i, oppleves litt 
ekstra spesiell i år. Søndag 8. mai vil vi igjen markere 
den viktige frigjørings- og veterandagen i Iveland. Jeg 
kjenner på en stor takknemlighet for den store innsatsen 
våre veteraner og befolkning har lagt ned for at vi skal 
kunne leve i et trygt og fritt land. Denne friheten ser vi 
nå så tydelig at vi ikke ta for gitt. Og så ser jeg virkelig 
frem til at skal vi igjen skal feire skikkelig 17. mai på 
tradisjonelt vis. Jeg gleder meg til å igjen se festkledde 
barn gå i tog med sine fløyter og flagg, høre hornmusik-
kens marsjtakt, spise is og gledes over det gode sosiale 
samværet som hører denne festdagen til.  
Jeg ønsker dere alle en fin mai måned! 
 

Hilsen Berit 

Presentasjon av lag & foreninger i Iveland: 
Denne gang: Iveland skytterlag: 

 

Iveland skytterlag ble stiftet i 1883. Laget har ca. 
130 medlemmer og vi har aktivitet gjennom hele 

året. Vintersesongen har vi innendørskyting i  
Ivelandshallen hver onsdag kveld kl. 18.00. Der 

skytes det med kal 22. på 15 meters avstand. Dette 
er et tilbud for alle aldersgrupper, fra 10 år og  

oppover. Yngre kan delta hvis foresatte er med.  
Innendørs prøver vi også å arrangere skyteskole 

hvis det er interesse for det. 
 

Utendørssesongen starter i slutten av april /  
begynnelsen av mai. Dette skjer på vårt anlegg på 
Ivedal, hvor vi har nyoppusset skytterhus, og 100 

og 200 meters bane. Der arrangerer vi ordinær  
trening og skyting til storviltprøve på torsdager, og 

enkelte lør/søndager på høsten. 
 

Vi arranger også klubbmesterskap og  
diverse pokalskytinger. 

Sjekk gjerne vår facebook side!  
 
 

Leder: Knut Ivar Mjåland 
Mobil: 906 90 575 

Mail: iveland@skytterlag.no 
 
 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

En komite bestående av Anita (ungdomslaget),  
Arnulf (idrettslaget), Thor Olav (frivilligsentralen) 
og Finn Terje (kulturleder) er valgt. Kontaktperson 
for innspill og ideer er kulturleder Finn Terje Uberg, 
fub@iveland.kommune.no, 901 17 842   


