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Overskudd og lett i kroppen på 
1-2-3: 
Hemmeligheten til overskudd og bedre livsstil 
 

Foredrag v/Berit Fosberg Sæ-
ten (bildet) på Åkle kulturarena 
tirsdag 30. mai kl. 19.30. Gratis 
inngang. For ytterligere infor-
masjon, se plakater rundt i 
kommunen eller kontakt Aina 
Haaverstad tlf. 901-29674. 
 
Åpen dag / festdag ved Iveland 
omsorgssenter: 
 

Tirsdag 13. juni fra kl. 15.00 inviterer Iveland 
omsorgsenter alle innbyggere til en åpen dag. 
Følg med på plakater rundt i kommunen for 
ytterligere informasjon om programmet. 

Juni 2017      -      årg. 31,  nr. 6 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (juni): 
 

Inviter en eller flere med på en  
sommeropplevelse, enten det dreier seg om 
en hyttetur, en grillaften, en kaffekopp på  
terrassen, eller noe annet.  
Ta en sjanse! 

Juli-utgaven av bygdebrevet 
ligger i din postkasse ca 29. 
juni. Innleveringsfristen er  
tirsdag 20. juni kl. 09.00    
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Fem gratis ferietilbud i sommer: 
- Gjelder for perioden 9. juni - 27. august 

 

Gjennom FUN365 kan vi nå tilby 
fem gratis ferietilbud til barn, ung-
dom og familier i Iveland. Vi kan 
friste med Danmarktur, familieleir 
og sommerleir (8-15 år). 
 

Påmelding til Bente Voreland tlf. 
913-18096. 
 

Utfyllende informasjon om samtlige 
aktivitetstilbud finner du på våre hjemmesider. 

 

Kulturskolen  
2017-2018: 

 
Kulturskolen tilbyr undervisning på fiolin, 
gitar, piano, bass, trommer og mulighet for 
samspill/band. Fra høsten 2017 kan vi også 
tilby et kurs i tegning/maling (5.-7. klasse), 
dans (1.-3. klasse) samt teater (fra 3. klas-
se). Tilbudene på dans og teater er gjennom 
et samarbeid med Vennesla kulturskole. 
 

Søknadskjema for kommende skoleår med 
utfyllende informasjon ligger snart ute på 
våre hjemmesider. Søknad om plass sen-
des elektronisk innen 12. juli. Alle må sen-
de inn søknadsskjema. Kontakt gjerne kul-
turleder Finn Terje Uberg tlf. 901-17842 
for ytterligere informasjon.  
 

Det er Tonje Myrland som holder kurs i 
tegning/maling. De to portrett-tegningene 
har hun laget selv. 

Gammel ferdselsvei i Iveland: 
- Mandag 5. juni kl. 11.00 
 

Vi følger en gammel ferdselsvei som i dag er 
nesten helt gjengrodd. Det blir informasjon om 
lokalhistorie og gamle driftsformer i jord- og 
skogbruk. Turen går i delvis skogsterreng med 
innslag av noe myr. Godt fottøy anbefales.  
Turen er beregnet for voksne og er ca 5 km. 
Fremmøte: Grosås, ca 3 km vest for Iveland/
Birketveit kl. 11.00. 
Naturlos: Osmund Gaudestad (908-85201) 

Telefon:  
901-17842 
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Konsert: 
 

Kulturskolen avholder sin sommerkonsert på 
Iveland bedehus tirsdag 20. juni kl. 18.00. 
Dette er et åpent arrangement med gratis 
inngang. Enkel bevertning.  
 

 

Varsling 24 (varsling hele døgnet): 
 

Iveland kommune har tatt i bruk varslings-
systemet Varsling24 for å varsle innbyggere i 
et geografisk område om hendelser via SMS. 
Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemel-
ding til fasttelefon og e-post. 
 

Når blir systemet brukt? 
Iveland kommune informerer nå våre innbyg-
gere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved 
hendelser der dette er hensiktsmessig. Det 
kan være ved vannavstengning, stengte veier, 
evakuering og andre forhold som krever rask 
informasjon. 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 1. og 29. juni 
Grønn dunk (papir): 7. juni 
Plastsekk (plast):  7. juni 
Brun dunk (matavfall): 1., 15. og 29. juni 
Glass og metall:  15. juni 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon er åpen tirsdag 27. juni  
(16.00-19.00). 
 

 

 
 
 

 
 

 

   Bygdebrevet for 20 år siden                             
          - viktig lokalhistorie - 
 

I juni-97 kunne man bl.a. lese følgende: 
* «Eielandsvannet rundt» hadde 60 års jub.! 
* En del info om den nye skolehverdagen 
for 6 åringene 
* Kommunen hadde 25000 kr i tilskudd til 
private veier 

Ut på tur i Iveland: 
 

I år har vi ute ni postkasser, hvor to av de 
befinner seg i vår nabokommune i øst! 
Dette folkehelse- og friluftsprosjektet varer 
frem til 30. september.  
Brosjyren med  
oversikt over turmålene 
kan du hente gratis på 
kommunehuset eller på 
butikkene. Kart for ut-
skrift og ytterligere in-
formasjon finner du på 
våre hjemmesider.  

 

Premiering høsten 
2017. 

Faktura og brev 
sendes digitalt: 
 

Iveland kommune sender ut 
post og kommuniserer  
elektronisk. Snart kommer også 
faktura direkte i din  
elektroniske postkasse. 
 

Den løsningen vi har valgt å 
bruke heter Digipost. Dette er en sikker løsning hvor du 
enkelt kan opprette din egen private postkasse på nett, 
kostnadsfritt, for mottak og oppbevaring av elektronisk 
post. Har du tegnet en avtale om elektronisk postkasse, 
trenger du ikke å se etter digital post fra kommunen. Du 
får varsel på SMS eller e-post når du har mottatt ny faktura 
eller et brev. 
 

Med digital postkasse får du: 
* Samlet post fra det offentlige trygt og gratis ett sted 
* Tilgang til posten din hvor og når du vil 
* Varsel på SMS eller e-post når du får viktige brev 
* Raskere svar og informasjon fra det offentlige 
* Lagret all viktig post samlet på et sikkert sted 
* Spart miljøet og redusert offentlige utgifter 
* Post fra private avsendere på samme sted 

Legekontoret holder stengt i  
perioden 3. juli - 28. juli. 

 

Husk å bestill faste medisiner! Ved øyeblikkelig hjelp ring 
Vennesla og Iveland legevakt tlf. 116117.  

Ved akutt nødsituasjon ring 113 
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Politiske møter i juni: 
 

Tirsdag 30.05: Formannskapet kl. 09.00 
Torsdag 15.06: Kommunestyret kl. 16.00 
Saksdokumentene finner du på våre hjemmesider  
ca seks dager før møte. 

 
 
 
 
 

Lindorff: 
 

Iveland kommune overfører alle ubetalte faktura 
(forfalte inkassovarsel) til Lindorff. Her kan man 
nå følge med på sin egen portefølje, legge inn 
avtale og beskjeder. Dersom man kontakter kom-
munen med hensyn til ubetalte fakturaer som er oversendt Lin-
dorff, vil man bli henvist til denne siden. Vi oppfordrer alle til 
å opprette en egen "Min side". https://minside.lindorff.no/ 

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, ons-
dag og fredag. Abonnen-
ter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag og 
søndag. 
 

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

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

Vi minner om at det til tider er problemer med gjen-
tettinger og andre forstyrrelser i avløpsanleggene, og 
årsaken er ofte at det er blitt kastet ting i toalettet som 
ikke har noe der å gjøre. Maling, løsemidler, bensin,  
q-tips, sanitetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastpo-
ser, 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 

NAV-Iveland: 
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag  
mellom kl. 12.00-14.00. For kontakt utenom  
åpningstidene, ring tlf. 55 55 33 33.  

Biblioteket på Åkle: 
 

Ved hjelp av Nasjonalt lånekort (gratis) har 
du tilgang til hele vår samling ca 63 timer i 
uka. Vi har Norges største avisarkiv og tilgang 
til ca 5300 aviser og tidsskrift på ca 70 språk.  
 

Iveland folkebibliotek på snap: iveland-biblio 

SommerLes 2017: 
Prosjektet starter med et arrangement for 
mellomtrinnet på Åkle onsdag 7. juni kl. 
13.00-14.00. Lesepass deles ut på skolene. 
Det er også tilgjengelig på biblioteket og i 
servicetorget fra 7. juni. Lån og les minst 
5 bøker ved biblioteket innen 1. septem-
ber. SommerLes er for skolebarn fra 1. 
klasse og oppover. Det blir diplomfest, 
utdeling av premier og eget arrangement 
for de heldige i september!  

Utstyrsbua:  
Gratis utlån av utstyr 

for helårsbruk. Du  
finner utstyret ved  

servicetorget,  
tlf. 379-61200.  

Iveland fiskelag arr tur til 
Songvår fyr 26.-27. august:  

 

Mulighet for fiske.  
Avreise fra Høllen lørdag 
26. aug om formiddagen. 

Mulig å reise ut kvelden før. 
Maks pris kr. 750,- pr pers 
inkl båttransport, mat og 

overnatting. Info:  
Per Belland 48033706. 

 

Ta med redningsvest, varmt 
tøy/regntøy og godt humør! 
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Iveland bedehus - program juni:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - 52 ganger pr år! 
→ FIX: Hver mandag  
 

* 01.06: Misjonsforeninga kl. 19.30.  
              Harald Grønlund kommer 
* 08.06: Torsdagskveld på bedehuset. Inge Flaat og  
              Åse Marit Hegland kommer  
* 11.06: Søndagsskolen reiser til Mineralparken 
* 15.06: Misjonsforeninga kl. 19.30. Sangmøte v/ 
              Heidi og Salig Blanding 
* 17.06: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 18.06: Friluftsgudstjeneste /  
              søndagsskolens dag 
* 19.06: Glo-møte kl. 19.30 
               
   Iveland Fotklinikk holder stengt i tidsrommet  
           uke 24 - uke 30 (12. juni - 28. juli)     

 
 

Følg Iveland kommune på: 
 

Husk også: 
 

* Datakafe på frivilligsentralen tirsdag 13. juni.  
   Stengt hele juli. Åpner igjen 2. august. 
* I Aust-Agder slukker FM-nettet for NRK 21. juni.  
* Strikkekafeen har ferie. Oppstart i september.  
* Fotball for barn mellom 4-7 år på Vatnestrøm 
hver tirsdag mellom 17.30-18.45 (følger skoleruta). 
Kontaktinfo: 958-71705 
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går fra  
Iveland bedehus kl. 10.00. Kontaktperson: Solveig Aa-
gesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863. 
* Ruslegruppa: Har nå startet opp igjen. Fremmøte 
ved Iveland kirke kl. 13.00. Informasjon:  
Lalla tlf. 917-00849 

Kirkelig aktivitet: 
 

04.06: Høytidsgudstjeneste i 
Iveland kirke v/ Ivar Skipper-
vold. Nattverd. Offer til  
Menighetsarbeidet 
 

18.06: Familiegudstjeneste ute i det fri v/ Ivar Skipper-
vold Vi samles på plenen ved kommunehuset - Ta med 
stol! Søndagsskolen blir med - Aktiviteter for de små - 
kirkekaffe  
 

02.07: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 

Minibufferkurs: 
 

Hvorfor lykkes noen par med forholdet sitt 
mens andre sliter og kanskje til og med går 
fra hverandre? John Gottman og hans team 

har forsket gjennom 40 år funnet ut hva 
hemmeligheten bak livslang kjærlighet er. 

 

Trygg Framtid holder parkurs i Iveland 
fem kvelder a to timer (30.08, 06.09, 13.09, 

20.09 og 11.10) kl 18.00 – 20.00. 
  Pris kr. 3.000,-  

per par. 
 
 

Informasjon og  
påmelding:  

 
 
 

Gunvor Dovland tlf 478-37015 
 Mail: gunvor @tryggframtid.no 

www.tryggframtid.no 

INFORMASJON: 
 

Følg med på 
www.ivelandbe

dehus.no  

       Fellesskapstur til Solstrand  
               29. sept - 1. okt: 

 

Bli med oss en tur til Solstrand camping!  
Det blir en helg med god mat, underholdning,  

Jesus, aktiviteter, rom for gode samtaler,  
sang og musikk. 

 

Spørsmål og påmelding: Irene Tveit, 413-49247 
eller Runhild Skarpengland 992-47771 

Påmeldingsfristen er 1. september 
 

Arr: Iveland bedehus og Iveland kirke 


