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Søknad om barnehageplass: 
 

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

TV-aksjonen: 
Årets innsamling går til Røde 
Kors. Du vil få besøk av hygge-
lige bøssebærere søndag  
23. oktober. Kontaktperson:  
Varaordfører Sig Tove Aasen 971-34264. 

Oktober 2016  -   årg. 30, nr. 10 Iveland kommune 

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! 

November-utgaven av bygdebrevet ligger i din 
postkasse ca mandag 31. 
oktober. Innleveringsfristen 
er onsdag 19. oktober kl. 
05.30.   
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

              HalloVenn i Ivelandshallen: 
 

Velkommen til et positivt alternativ til Halloween i  
Ivelandshallen mandag 31. oktober kl 17.00- 19.00.  

Det blir underholdning, godteri 
og mange kjekke aktiviteter.  
Arrangementet er åpent for alle 
og er gratis. Det blir kafè. Vi  
håper flest mulig kler seg ut i 
vennlige kostymer, også de 
voksne.  
Vi trenger flere medarbeidere! 
Har du lyst å hjelpe til i kafè, stå 

på en aktivitet, bake, rydde….Ring Bent Flattum (99 30 19 
18) . Vi ser fram til en flott ettermiddag sammen med dere!             

 

 
 
 
 
 
                              
 

NAV-Iveland: 

Åpningstider oktober 2016: 
 
 

Mandag kl. 12.00-14.00 
Tirsdag kl. 12.00-14.00 

Onsdag stengt 
Torsdag stengt 

Fredag kl. 12.00-14.00 
 

For kontakt utenom åpningstidene, ring 
NAV-telefonen 55 55 33 33 eller gå inn 

på nav.no 

Det skjer på Åkle: 
 

Mandag 17. oktober kl. 19.30: Vi får besøk av Jan Svennevig (bildet).  
Tema for kvelden blir: ”Samtalen - arena for dialog eller maktkamp?” 
Hva om den ene parten snakker for mye, eller kanskje du snakker for 
mye selv...? Hvordan forstår vi kroppsspråket? Hvordan kommer vi til 
orde? Har kvinner og menn ulike måter å føre en samtale på?  
Velkommen til en hyggelig samtale (!) om språket vårt! Spørsmål/disk. 
 

Mandag 24. oktober kl. 19.30:  
Vi får besøk av Gert Nygårdshaug, bl.a. kjent for ”folkets favorittbok” 
- Mengele Zoo. Arrangementet er under planlegging. 
 

Begge arrangement: Inngang kr. 100,-. Vi har betalingsterminal.  
Plakater settes opp. Ytterligere informasjon på våre hjemmesider. 
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Detaljregulering for Vatnestrøm  
Industriområde:  
Varsel om oppstart av planarbeid: 
 

Det varsles oppstart av detaljregulering til 
utfylling og endring av reguleringsplan for 
Vatnestrøm Industriområde. 
Formålet er å legge til rette for nytt sidespor 
fra Sørlandsbanen inn på området, samt  
digitalisering og oppdatering av eksisterende 
plan. 
Eventuelle kommentarer/merknader til det 
igangsatte planarbeidet meldes inn via eget 
skjema på vår hjemmeside innen 30. oktober. 
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 

 

Frivillige til Moonlight: 
Bli med å øke aktivitetstilbudet til 
våre ungdommer på Iveland med 
å melde deg som frivillig hos 
Moonlight på Staua!  
Moro for de voksne; gull verdt for bygdas 
ungdommer! For mer info, ta gjerne kontakt 
med Synnøve Hansen tlf 480 05 881. 

FUN 365: 

Kilandsenteret tilbyr gratis fritidstilbud for 
barn, ungdom og familier. Nye tilbud leg-
ges ut på våre hjemmesider. Fyr-camp for 
barn og ungdom mellom 8-14 år første uka 
i høstferien.  
Påmelding: Bente Voreland tlf. 913-18096  

Tilskudd til vedlikehold av private veier: 
Søknadsfristen for tilskudd til vedlikehold av private veier 
er 1. november. Søknadsskjema, reglement og annen nyttig 
informasjon finner du på vår hjemmeside.  
 

Strikkekafe: 
Vi samles på Bestestaua torsdag 13. oktober kl. 18.00. 
Marlyn Eieland kommer på besøk med et lite utvalg fra sin 
lille garnbutikk; Strikkdrøm. Hjertelig velkommen. 
 

Kvinnemøte på Frigstad grendehus: 
Vi samles fredag 7. oktober kl. 19.30. Tale v/ Brita  
Kjellevand. Hanne Kirsten Tveit blir med og synger og 
spiller. Det blir salg av boka "I Ham" av Reidun Songe. 
Enkel bevertning. Velkommen til alle damer og jenter fra 
10-100 år! 
 

Hjelp ungdommen til  
Polen: 
Lørdag 15. oktober fra kl. 17.00 
kommer blide og hyggelige ungdommer fra 10. klasse og 
ringer på din dør. De vil gjerne ta med alle dine tomflasker 
(som gir pant). Dette for å tjene litt lommepenger til Polen-
turen våren 2017.  

Brøyting av private veier 2016/2017: 
- Vil du ut av ordningen, gi beskjed innen 1. oktober 
- Vil du bare fortsette, gjør du ingenting! 
- Vil du inn i ordningen, søk via eget skjema på vår 
hjemmeside.  
 
Utfyllende informasjon på  
våre nettsider.  
 

        Bygdebrevet for 20 år siden 
                - viktig lokalhistorie - 
I oktober 1996 var det opprop / lagt ut lister med den 
hensikt å støtte forslaget om å starte en kommunal  
musikkskole. 
Hovedsaken var at Frivillighetssentralen etterlyste flere 
medhjelpere til sine aktiviteter. 

Vi gratulerer Anne Mari Haukom 
(Maia) med Norges Vel medaljen etter 

36 års tjeneste i Iveland kommune. 
 

På bildet sammen med dagens styrer i 
Skaiå barnehage, Beate Stømne Frigstad  

Ledig plass i kulturskolen:  
Vi har en ledig plass innen gitar/trommer, 
med mulighet for oppstart umiddelbart. Ta 
kontakt med kulturleder 
tlf. 901-17842 for mer 
informasjon 
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Politiske møter i oktober: 
 

- Tjenesteutvalget samles onsdag 12. okt. kl. 18.00. 
- Formannskapet samles tirsdag 18. okt. kl. 09.00 
- Kommunestyret samles torsdag 27. okt. kl. 18.00.  
 

Saksdokumentene vil du finne på våre hjemmesider ca 
6 dager i forkant. 

Gratis kurs for næringslivet: 
 

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende 
høsten 2016. Påmelding skjer via deres nettsider. 
Kurset inneholder grunnleggende informasjon om 
skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og 
litt om krav til regnskap. Det passer derfor også 
for de som går med tanker om å starte eget firma, 
men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. De neste 
to kursene blir avholdt mandag 31. oktober  kl. 17.30-21.00 (Enkeltmannsforetak 
(påmelding innen 24. oktober) og torsdag 3. november kl. 17.30-21.00 (AS 
(påmelding innen 27. oktober). 

Informasjon fra frivilligsentralen: 
 

Åpningstidene er mandag og onsdag kl. 09.30-
14.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl. 18.00.  
 

Datakafè tirsdag 11. oktober kl 18.00:  
Bjørn Arild Lindland og Alfred Ø. Fjermeros 
hjelper med spørsmål i dataverden. Ta med 
egen PC/Nettbrett/Iphone. Enkel servering 
(kaffe, te og kjeks).   
 

Kvinneklubb tirsdag 18. okt kl 18.00: 
Alle kvinner hjertelig velkommen til flerkultu-
rell samling. Kaffe, te og frukt.  

 
 

Julemesse lørdag 26. 
november kl. 14.00.  
Mer info i neste utgave 

Filmatisert utgåve av tusensårspelet: 
 

Redigert filmopptak av spelet ved kommunens 
1000år-markering i hallen blir vist på bedehuset 
fredag 30. september kl 19.00. Samtidig vil opp-
tak frå spelet om Olav Tryggvason på Kilefjor-
den camping bli vist. Erik Kjebekk bind spela 
saman med eit lite kåseri. Rita Flottorp syng, og 
det blir kaffi. Det er mållaget som steller til, og 
soknerådet stør tiltaket. 

      Bildet er fra fremføringen for 16 år siden 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 20. oktober 
Grønn dunk (papir): 26. oktober 
Plastsekk (plast):  26. oktober 
Brun dunk (matavfall): 6. og 20. okt 
Glass og metall:  6. oktober 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent tirsdag 25.  
oktober kl. 16.00-19.00 

Ivelandshallen mandag 10. oktober 
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Iveland bedehus - program oktober:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.45 -  52 ganger pr år! 
→ FIX: Hver mandag 
 

* 02.10: Søndagsskole kl. 11.00  
* 03.10: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 06.10: Misjonsforeningen med temamøte 
* 08.10: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 10.10: Barnekoret øver kl. 17.30-18.30 
* 10.10: Glomøte / enkel bønnesamling kl. 19.30 
* 13.10: Torsdagskveld på bedehuset. Innlegg ved 
              Jon Lia. Sang ved Julie og Salve 
* 16.10: Familiegudstjeneste på bedehuset 
* 17.10: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 20.10: Misjonsforeninga samles kl. 19.30. Innlegg 
              ved Ove Sletta 
* 23.10: Storsamling kl. 16.00 
* 24.10: Barnekoret øver 17.30-18.30 
* 27.10: Torsdagskveld på bedehuset: Tale ved  
              Inge Flaat. Sang: Husbandet 
* 29.10: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 30.10: Søndagsskole kl. 11.00 
 
 

Iveland skytterlag:  
 

Trening og storviltprøve lørdag 1. oktober kl. 13.00.   
Kontaktinfo: Hans Ivar Eieland tlf. 952-21082 
 

Iveland folkebibliotek:  
 

Du finner oss på Åkle. Betjent tirsdager mellom 
12.00-18.00 og torsdag mellom 15.00-18.00.  
 

Følg Iveland kommune på: 

Husk også: 
 

* Ut på tur i Iveland: I perioden frem til 4. oktober 
kan du oppsøke til sammen ni turmål ulike steder i 
kommunen. Brosjyre og kart finnes i servicetorget og 
på våre hjemmesider.  
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går fra Ive-
land bedehus kl. 09.50. Kontaktperson: Solveig Aa-
gesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-
78863. 
* Ruslegruppa med Lalla (tlf. 917-008349) m.fl. 
Spaserer fra Bestestaua tirsdager kl. 13.00.  
* Fredagsklubben i hallen 14. oktober. Buss t/r fra 
hhv Skisland og Vatnestrøm kl. 18.30 / 22.30. 
* Lesestund for de minste på biblioteket en lørdag i 
måneden utgår ut året. 

Vi leverer Mitsubishi og Fujitsu varme-
pumper og utfører service på alle merker. 

 

 Priser fra 16900,- ferdig montert 
 Service 1690,- 

 
Kontakt: Espen Landås 909-48157  

                             Morten Omdal 901-54533 

Kirkelig aktivitet: 
 

02.10: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 
11.00 v/Ivar Skippervold 
 

16.10: Gudstjeneste på bedehuset kl. 
11.00 v/Ivar Skippervold 
 

30.10: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Gunnar Ellingsen 


