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Vatnestrøm grendelag skal 
leie den gamle barnehagen av 
Iveland kommune. Man  
ønsker et aktivitetshus/
bygdehus som kan bli et  
sosialt og aktivt møtested for 

store og små i bygda. Gode ideer til aktiviteter 
kan sendes leder av grendelaget, Nina, på sms 
412-84374, eller meldes inn via deres facebook-
side. 
For å komme i gang økonomisk blir det avholdt 
en stor basar på grendehuset lørdag 14. oktober 
fra kl. 14.00. Det blir mange flotte gevinster, 
åresalg samt salg av kaker, vafler, kaffe og brus. 
Sett av denne dagen og ta gjerne med familie og 
venner! 

 

Velkommen til Hallo-
Venn i Ivelandshallen 
tirsdag 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!             

Idrettskolen: 
Dersom idrettskolen 
skal fortsette MÅ det 
på plass flere voksne 
trenere! Inntil dette er 
avklart blir det dessverre ingen aktiviteter. Det 
har gjerne vært 40-50 barn på idrettskolen, så 
behovet og ønske blant barna er stort. Vi håper 
DU tar kontakt med Møyfrid Oustorp (995-
11741) i Iveland IL - idrettskolen. 

Oktober 2017  -  årg. 31,  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 post-
kasse ca 30. oktober.  
Innleveringsfristen er mandag 
23. oktober kl. 05.50    
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Nye idrettsanlegg i Iveland kommune: 
 

Lørdag 28. oktober kl. 13.00 blir det offisiell åpning av 
”Energiparken” like ved Skaiå barnehage. 

Det blir taler, snorklipping, boller & 
brus, bocca-turnering samt fotball-
turnering i ballbingen. Følg med på 
oppslag for mer informasjon! 
 

Lørdag 4. november kl. 13.00 blir det offisiell åpning av 
Iveland idrettspark mellom skolen og Ivelandshallen. Det 

blir tale, snorklipp, boller & brus 
samt fotball-turnering på den nye 
kunstgressbanen. Følg med på  
oppslag for mer informasjon! 
 
 

Utfordring: Vi oppfordrer venner, familier,  
vel-foreninger, bedrifter m.m. til å bli med på de to fotball-
turneringene. I ballbingen på Skaiå blir med 4-manns lag 
inkl. keeper. På kunstgressbanen blir det 7-manns lag inkl. 
keeper. 
Innmelding av lag gjøres til kulturleder (901-17842)  
innen 23. oktober (Skaiå) og 30. oktober (Iveland). 
 

              Velkommen til disse festdagene! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Telefon:  
901-17842 

Søknad om 
 barnehageplass: 

 

Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene 
to ganger i året. Søknadsfristen for 2. opptak er  
1. oktober. Benytt elektronisk søknadsskjema  

på vår hjemmeside.  
Kontaktperson: Bente Voreland tlf. 913-18096 

Basar på Vatnestrøm  
lørdag 14. oktober: 
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RenoNorden som samler inn 
avfall i Iveland på oppdrag 
fra Setesdal Miljø & Gjen-
vinning IKS gav 18. sept. inn 
konkursbegjæring.  
Oppdatert informasjon om 
avfallssituasjonen vil du finne på våre  
hjemmesider. 
 

Dersom tømmekalenderen for oktober skulle 
følge normalt opplegg, så ser den slik ut: 
  

Grå dunk (restavfall): 19. oktober 
Grønn dunk (papir): 25. oktober 
Plastsekk (plast):  25. oktober 
Brun dunk (matavfall): 5. og 19. oktober 
Glass og metall:  5. oktober 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent  
tirsdag 31. oktober (16.00-19.00). 
 

TV-aksjonen 
2017: 
Årets aksjon går til UNI-
CEFs arbeid for å gi utdanning til barn ram-
met av krig og konflikt. Pengene som kom-
mer inn skal sørge for skoleutstyr, videreut-
danning av lærere, oppbygging av skoler og 
læringssentre i Colombia, Mali, Syria, Pakis-
tan og Sør-Sudan. 
Du vil få besøk av hyggelige bøssebærere 
søndag 22. oktober. Husk kontanter! 
Kontaktperson: Varaordfører Sig Tove Aasen 
971-34264. 
 

Lyttevenn: 
 

Vil du bli lyttevenn, en forbindelse mellom 
aktive eldre som er glad i å lese og barn som 
har lyst til å lære det? Å være «vikar» er en 
fin mulighet for å prøve ut om dette passer 
for deg. Meld deg som interessert til ben-
te.voreland@iveland.kommune.no, tlf. 913-
18096. Mer informasjon på fb/hjemmesider. 

Vi oppfordrer dere til å benytte «park & ride»  
anleggene på Grovane og ved Kilefjorden:  
 

Buss-stopp like ved. Fra 
Grovane kan du benytte go-
de rabattkort der en buss-tur 
til byen vil koste deg ca kr. 
22,-. Du sparer bompenger, 
parkeringsutgifter og gir et  
bidrag til miljøet!  

   Bygdebrevet for 20 år siden                             
          - viktig lokalhistorie - 
 

I oktober 1997 kunne man bl.a. lese om disse 
sakene: 
* Offisiell åpning av veien Birketveit - 
Frigstad. Korpset spilte, ordfører talte,  
fylkesordfører Jon Fløistad foretok den  
offisielle åpningen. 
* Begge 4H lagene arrangerte høstfest 

Gratis ferietilbud: 

 

Velkommen til «Fyr-camp» 
på Homborsund fyr (bildet) 
1.-3. oktober eller 3.-5. ok-
tober. Dette er et gratis  
tilbud til barn mellom 8-14 
år. Helga 20.-22. oktober 
tilbyr man en gratis friluftshelg 
for familier på KilandSenteret. 
 

Alle tilbud ligger ute på våre 
hjemmesider. 

Politiske møter i oktober / november:  
 

Onsdag 18. oktober kl. 18.00: Tjenesteutvalget 
Tirsdag 24. oktober kl. 09.00: Formannskapet 
Torsdag 9. november kl. 18.00: Kommunestyret 

 

Saksdokumentene vil du  
finne på våre hjemmesider  
ca seks dager før møtene. 

Åkle kulturarena mandag 23. oktober 

Info/påmelding: 
Bente Voreland  
tlf. 913-18096 
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Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral: 
 

* Tirsdag 10.09: Datakafe kl 18.00 
* Torsdag 12.10: Strikkekafe kl. 18.00. 
 

Hver mandag serveres lunsj kl 12.00.  
Hver onsdag er det middag kl. 12.00, bortsett fra 
siste onsdag i måneden der vi lager komper som 
spises fra kl 16.00. Bingo hver onsdag mellom 
18.00-20.00. 
 

Iveland frivilligsentral holder åpent hver mandag 
og onsdag mellom kl. 09.30-14.00. Kom gjerne 
innom for en kopp kaffe og en hyggelig prat! 

 

Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag mellom 
12.00-14.00. Stengt onsdag og torsdag. For kontakt uten-
om åpningstidene ring 55 55 33 33 
 

Torsdag 12. okto-
ber blir dagens 
kommunale hjem-
mesider erstattet 
med nye a la våre 
nabokommuner. 
 

Følg Iveland  
kommune på: 

Har du diabetes?  
Frisklivssentralen i Iveland arrangerer kurs sammen 
med Frisklivssentralen i Kristiansand. Fokuset i kurset 
dreier seg om å lære mer om og mestre diagnosen  
Diabetes. Kurset finner sted på Aquarama i Kristian-
sand fredag 3. nov., 10. nov., 17. nov. og 24. nov. - alle 
dager mellom kl. 09.00-11.00. Påmelding innen 16.  
oktober til Tonje Myrland, leder av frisklivssentralen i 
Iveland, tlf 454-82747 eller e-post  
tonje.myrland@iveland.kommune.no Plassene fylles 
fort opp, så meld deg på snarest!  
Du finner Frisklivssentralen i Iveland på facebook:  
https://www.facebook.com/
frisklivssentralen.ivelandkommune.1 

Iveland hornorkester: 
Det er krise i korpset! Vi trenger  flere  
musikanter for å kunne spille på f.eks 17. mai. 
Nye eller gamle - alle er hjertelig  
velkomne! Vi øver på Iveland skole hver  
onsdag kl. 
18.30. Infor-
masjon: Kjell 
tlf. 934-
52168 eller 
Gunlaug tlf. 
932-05417 
 

Brøyting av private veier 2017/2018: 
 

Om du har en privat vei som du ønsker brøytet/
strødd av Iveland kommune, og ikke tidligere 
har vært med på ordningen, kan du søke på eget 
skjema som du finner på kommunens hjemme-
side. Skulle du derimot ha benyttet deg av ord-
ningen tidligere, og ønsker å si opp avtalen, må 
vi få beskjed om dette innen 1. oktober 2017. 
Det er ikke nødvendig å gi beskjed dersom det 
ikke er noen endringer. 
 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 

Iveland folkebibliotek: 
 

Ved hjelp av Nasjonalt lånekort (gratis) har du 
tilgang til hele vår samling ca 63 timer i uka.  
Press-reader gir deg tilgang til 5300 aviser og 
tidsskrifter på 70 ulike språk. Biblioteket er be-
tjent tirsdag 12.00-18.00 og torsdag 15.00-
18.00. 
Iveland folkebibliotek på instagram:      
ivelandbibliotek 

Iveland skole har  
høstferie i uke 40  

(2.-6. oktober) 
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Iveland bedehus - program oktober:  
 

→ Dansegruppa: Hver tirsdag kl. 18.00-19.00  
     bortsett fra 31. oktober p.g.a. HalloVenn 
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
 

* 28.09: Torsdagskveld på bedehuset 
* 29.09-01.10: Fellesskapstur til Lindesnes 
* 01.09: Storsamling kl. 16.00 
* 02.10: Barnekor kl. 17.30-18.30 
* 05.10: Misjonsforeninga har møte kl. 19.30 
* 07.10: 20/40 kl. 19.30 
* 09.10: SuperMandag kl. 17.00-18.30 
* 10.10: Kia cafe kl. 17.30-19.00 
* 12.10: Torsdagskveld på bedehuset 
* 14.10: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 15.10: Storsamling kl. 16.00 
* 16.10: Barnekoret kl. 17.30-18.30 
* 17.10: Temamøte kl. 20.00-22.00 
* 19.10: Misjonsforeninga har møte kl. 19.30 
* 23.10: SuperMandag kl. 17.00-18.30 
* 24.10: Salig blanding kl. 19.30-21.30 
* 26.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 29.10: Storsamling kl. 16.00 
* 30.10: Barnekor kl. 17.30 
* 31.10: Kia cafe kl. 17.30 

Husk også: 
 

* Fredagsklubben i Ivelandshallen 13. oktober  
* Utstyrsbua med gratis utstyr  for  hele året 
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Bli gjerne  med 
oss på tur rundt i kommunen! Kontaktperson: Solveig 
Aagesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863. 
 

 

INFORMASJON: 
 

Følg med på 
facebook  

eller nettsidene 

Kirkelig aktivitet: 
 

08.10: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Thor 
Kåre Kalvik. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
 

22.10: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Thor Kåre Kalvik. Utdeling av 4 års bok. Offer til 
L.E.G.O Romania 

Vatnestrøm-kalenderen:  
Har du bilder som kunne være interessante til  
kalenderen, ta gjerne kontakt med  
kalenderkomiteen (Ivar Mjåland, Petter Mjåland 
eller Linda Rosenberg). 

Ønsker alle en fin dag! 


