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Ledige stillinger i skole og barnehage: 
 

Det kan bli ledig hel- eller deltid stillinger i  
skole og barnehage fra høsten 2018.  
Søknadsfristen er 1. 
mars. Søknaden 
sendes elektronisk 
via våre  
hjemmesider. 
 

Forestillingen "Piken med den lille skyg-
gen og det store håpet" fremføres på Ive-
land bedehus mandag 5. mars kl. 18.00.  

 

Stykket har vært spilt på Kilden høsten 2017 
med ekstraforestillinger i januar 2018. Stykket 
er skrevet Åse B Buås Vetrhus og Kai Erland.  
 

Ada Sofie Austegard fra Stine-Sofie stiftelsen 
knytter noen tanker til forestillingen etter  
pausen. I pausen vil elever fra 8. klasse ved  
Iveland skole selge kaker og kaffe til inntekt for 
sin tur til Polen i 2020. Gratis inngang 
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Månedens oppfordring (mars): 
 

Skriv et brev, en sms eller to, en mail eller et kort 
til et menneske som du tror vil sette pris på det. 
Forvent ikke noe svar, og spør ikke om  
vedkommende har fått det 

April-utgaven av  
bygdebrevet ligger i din  
postkasse ca 27. mars.  
Innleveringsfristen er mandag 
19. mars kl. 06.35    
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Korpsmusikk på 17. mai ? 
 

De som kan/vil være med å spille på 17. mai 
må huske å gi beskjed til Kjell (934-52168) 
eller Gunlaug (932-05417)!  
Veldig vanskelig når vi er så få. Vi må vite 
hvem som kan bidra! 
 

Påske basar onsdag 28. 
mars kl. 18.00 på Frikstad og Ljosland  
grendehus. Fine premier. 

 
 
 

Kulturprisen 2018: 
 

I år skal kulturprisen deles ut 
for 12. gang. Prisen er på kr. 
7.000,- pluss diplom og en  
gave på inntil kr. 1.000,-.  
Tildelingen vil etter planen 
finne sted under årets 17. 
mai arrangement. Ytterligere  
informasjon finner du snart 
på våre hjemmesider. 
Vi ønsker at DU skal komme 
med forslag til kandidater! Send inn ditt forslag til postmot-
tak@iveland.kommune.no innen 4. april.  
 
Fotball / ball-lek: 
 

Vatnestrøm skole:  
Fotballtrening fra 4 år til og med 2 
klasse på Vatnestrøm oppvekstsenter 
tirsdager fra 17.30-18.45.  
Kontaktinfo: 958-71705 
 

Ivelandshallen: 
Ball-lek for alle 4-5 åringene hver tirsdag mellom 16.30-
17.30. Kontaktperson: Kristin Moi, 974-20798. 

Telefon:  
901-17842 

Søknad om  
barnehageplass: 

 

Fristen for å sende inn søknad for barnehage-
året 2018/2019 er 1. mars. Søknaden  

sendes elektronisk via våre hjemmesider. 

Skolefritidsordning 
(SFO): 

 

Søknadsfrist 1. mai. Søk 
elektronisk via våre  

hjemmesider. 
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Ung Kultur Møtes (UKM): 
 

Arrangementet ble avholdt på kulturhuset i 
Vennesla lørdag 10. februar.  
Elin Hulsbeek, Lara Hulsbeek, Lene Eieland, 
Jonas Birkeland, Halvard Andreas Omestad 
og Chelsea Jane Alfajardo er gått videre og 
skal representere  
Iveland under  
fylkesfinalen i Arendal 
i april. Vi gratulerer!  
 

Åpningstider 
ved NAV-Iveland: 
 

Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag 
mellom 12.00-14.00. Stengt onsdag og tors-
dag. For kontakt utenom åpningstidene ring 
55 55 33 33. 
 
 

Tømmekalender 
Grå dunk (restavfall): 8. mars 
Grønn dunk (papir): 14. mars 
Plastsekk (plast):  14. mars 
Brun dunk (matavfall): 8. og 22. mars 
Glass og metall:  22. mars 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon 
holder åpent tirsdag 27. 
mars kl. 16.00-19.00. 
 
 
Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk 
handicappede bosatt i Aust-Agder: 
 

Søknadsfrist 27. februar.  
Informasjon: Våre hjemmesider 
 
Naturlos 2017:  
Vi trenger guider og gode turmål! Kontakt 
kulturleder på tlf. 901-17842 

Innendørsskyting skytterlaget: 
 

Onsdag 7. og 14. mars kl. 18.00 i Ivelands-
hallen: Trening innendørs på 15m bane. Det 
skytes med kaliber 22. Skytterlaget har vå-
pen og utstyr til utlån. Barn under 10 år må 
ha med en voksen. Det koster kr. 30,- for voksne.  
Barn gratis. 
 
 

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
... lanserte i januar sine nye hjemmesider www.smg-iks.no. 
Her finner du mye god informasjon og digitale tjenester.  
Vi anbefaler en tur innom! Tømmekalenderen t.o.m. juni 
2018 finner du på Iveland kommune sine hjemmesider. 
 
Kompensasjon ved strøm-
brudd: 
 

Alle kunder som har hatt strømbrudd 
i mer enn 12 timer har krav på kom-
pensasjon fra sitt lokale nettselskap.  

Bedehusbasar lørdag 10. mars kl. 17.00:  
 

Det er tid for den årlige bedehusbasaren igjen! Mange 
kransekaker og andre gevinster på øyeblikks- og flotte  
gevinster på bøkene. Fiskedam for barna. Sang av Iveland 
barnekor («Ekko»). Andakt ved Frode Frigstad. Kafè med 
pølser, kake, brus og kaffe. 
Vi håper du får med deg noen og kommer innom. Gøy hvis 
det blir fullt hus og hyggelig stemning rundt kafèbordene.    
  
 

 

Politiske møter i mars:  
→ Tjenesteutvalget onsdag 14. mars  
     kl. 18.00 
→ Formannskapet tirsdag 20. mars  
     kl. 09.00 

 

Saksdokumentene finner 
du på våre hjemmesider 
om lag seks dager før  
aktuelt møte. 

Åkle kulturarena onsdag 7. mars 
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Følg Iveland 
kommune på: 
 

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral: 
 

Babytreff hver  tir sdag mellom kl. 09.30-12.00, i  
samarbeid med helsestasjonen. 
 

* Årsmøte tirsdag 27. februar kl. 18.00 
* Strikkekafe torsdag 8. mars kl. 18.00 
* Trim for mødre med fysioterapeut Tonje Myrland 
   tirsdag 13. mars kl. 09.30   
* Datakafe tirsdag 13. mars kl. 18.00  
* Babysang tirsdag 20. mars kl. 10.00 
* Bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00. 
* Ingen kompedag i mars pga påskeferie 
 

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

Faste arrangement i «Aktiviteten»: 
- den gamle barnehagen på Vatnestrøm   
 
 

Søndagskafe 4. mars kl. 17.00-19.00: 
Poeten fra Birkeland, Rolf-Kenneth Hansen - 
kjent gjennom diktboka «Langt inne, langt ute» 
kommer. For hele familien. Det blir også  
samlinger 8. april og 6. mai  
 

Onsdagskafe: 
Onsdag i partallsuker kl. 11.00-13.00. Et treff-
punkt med gode samtaler. Ta gjerne med  
strikketøy og 30 kroner for kaffe og noe mat. 
Kommende måned samles vi den 07. og 21.03. 
 

Torsdagsbingo - Radio Loland:  
Hver torsdag kl. 19.00. Kaffe og te kr. 10,-. Ta 
med bingoblokker. 
 

Utleie av bygget: 
Lag og foreninger kan ha møte og arrangement 
gratis. Private kan leie til bursdag og andre 
sammenkomster for kr. 200,- Tillegg for vask. 
Kontakt Turid L Homme (958-97867) eller 
Marit Fjordheim (901-34085) 

     Bygdebrevet for 20 år siden: 
            Tilbakeblikk til mars 1998  
 

Hovedsakene: 
* I mars 1998 ble det utgitt 3 bygdebrev! 
* Ett bygdebrev omhandlet kun saker for barn 
og ungdom (barne– og ung.plan, barne– og 
ung.råd, barn og unges repr m.m.) 
* Kommunen tilbydde sommerjobb til ungdom 
og gav tilskudd til arbeidsgivere   

KOLS kurs: 
Vennesla og Iveland frisklivssentral arr kurset i april og mai.  
Kurset er for deg som ønsker å lære mer om, og mestre, et liv med 
kols. Kursdatoer: Torsdag 12. april, 19. april, 26. april og 3. mai. 
Tidspunkt: kl 12.30 - 15.00. Egenandel: 250 kr. Påmeldingsfristen 
er 22. mars - tonje.myrland@iveland.kommune.no / 45 48 27 47.  
 

Vi samles i Vennesla svømmehall 

Temamøte om hørsel: 
 

Frivilligsentralen og Rådet for 
eldre og funksjonshemmede,  
inviterer til informasjonsmøte 
om hørselsproblematikk og  
hørselshjelpemidler.  
Kommunens hørselskontakt  
Anne Marie Ingebretsen og audiograf Jorun 
Knudsen fra Sør landets sykehus, informe-
rer om bruk av høreapparater og andre hørsels-
hjelpemidler, vedlikehold og bruk av disse. De 
har med enkelte hjelpemidler og brosjyrer. 
Muligens kommer det en repr fra Hjelpemid-
delsentralen. Hva gjør vi dersom høreapparatet 
suser eller øregangen klør, som følge av bruk 
av høreapparat?  Anne Marie og Jorun vil in-
formere og svare på spørsmål.  

 

Velkommen til Iveland frivilligsentral  
torsdag 1. mars kl. 10.00 

 
 

Kontaktinfo: Anne-Lise Chermiti (906-68899) 
eller Hilde Nordhagen (951-88189) 

 

Kontaktinfo: 
414-82383 

 

Vatnestrøm grendelag avholder 
årsmøte på Aktiviteten (den 
gamle barnehagen) tirsdag 6. 
mars kl. 19.30. Evt saker må 
meldes inn til Nina Skisland 

(412-84374) innen 28. februar. 
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Iveland bedehus - program mars:  
 
 

→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00  
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
→ Dansegruppa: Se egen facebook side 
→ Barnekoret: Se egen facebook side 
 
* 26.02: SuperMandag kl. 17.00 
* 27.02: Kia kafe kl. 17.30 
* 27.02: Salig Blanding kl. 19.30  
* 28.02: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 01.03: Misjonsforeninga samles kl. 19.30 
* 02.03: Kvinners internasjonale bønnedag  
              kl. 11.00 
* 04.03: Storsamling kl. 16.00 
* 08.03: Undervisningskveld kl. 19.30 
* 10.03: Bedehusbasar kl. 17.00 (egen omtale) 
* 10.03: Filmnatt for konfirmantene kl. 19.00 
* 12.03: SuperMandag kl. 17.00 
* 13.03: Kia cafe kl. 17.30 
* 14.03: Undervisningskveld kl. 19.30 
* 15.03: Misjonsforeninga kl. 19.30 
* 18.03: Storsamling kl. 16.00 
* 19.03: Årsmøte kl. 19.30 
* 22.03: Undervisningskveld kl. 19.30 
* 24.03: 20/40 kl. 19.30 
* 26.03: SuperMandag kl. 17.00 
* 27.03: Kia cafe kl. 17.30 
* 27.03: Salig Blanding kl. 19.30 
* 28.03: Undervisningskveld kl. 19.30 
 

Følg med på facebook for evt endringer  
i programmet. 

Husk også: 
 

* Fredagsklubben i Ivelandshallen 9. mars 
 

* Gå-grupper: Bli gjerne  med oss på tur  i 
nærområdet, sammen med andre. Det er bå-
de sosialt og trivelig. Vi møtes ved bedehu-
set mandager kl. 10.00 og ved butikken på 
Skaiå torsdager kl. 10.00.  
Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470 
 

* Treningsutstyr Ivelandshallen: Vi selger  
ut alt treningsutstyr fra det gamle trenings-
rommet i Ivelandshallen. Ring 901-17842 
 

Kirkelig aktivitet: 
 

11.03: Gudstjeneste kl. 11.00.  
Diakoniens dag v/Anna  
Heggland.  
Menighetens årsmøte. 
 

26.03: Kveldsgudstjeneste kl. 
18.00 
 

29.03: Forenklet gudstjeneste på Iveland omsorgssenter kl. 
16.00 v/Fredrik Netland  
 

Saksdokumentene til menighetsrådet finner du på 
www.iveland.kommune.no  

Treningssenter i Ivelandshallen: 
 

I disse dager har hele 120 personer mottatt brikke til  
senteret, veldig bra! Ønsker du tilgang til senteret eller har 
spørsmål om abonnement, åpningstider, regler etc -  
kontakt Møyfrid Oustorp på tlf. 995-11741 eller mail 
oustorpm@gmail.com. 
 

Alle som skal inn på treningssenteret skal ha egen person-
lig brikke. Det er ikke lov å slippe inn andre som ikke har 
brikke.  
Overtredelse kan  
medføre sperring 
av abonnement. 
 

Tabatatrening med ungdomslaget: 
 

Iveland ungdomslag arrangerer  
tabatatrening i Ivelandshallen alle  
mandager kl. 20.00 - et gratis treningstilbud 
for alle! Ta gjerne med manualer om du har 
og bli med. Denne treningsformen passer de fleste, da du 
kan tilpasse litt selv. Følg treningsgruppa "Tabatatrening i 
Ivelandshallen" på facebook og lik gjerne siden til Iveland 
ungdomslag også!  

Ledig reklameplass i bygdebrevet: 
 

Det er mulig å reklamere i bygdebrevet. Pris 
pr annonse 200,- (1/8 A4 side) / 300,- (1/4 
A4 side) pr mnd + mva.  
 

Kontakt kulturleder på tlf. 901-17842  

Iveland fiskelag avholder åpent årsmøte i Ivelandshal-
len fredag 2. mars kl. 18.00. Alle velkommen! 

Strikkekveld mandag 19. mars: 
Iveland bygdekvinnelag inviterer 
til strikkekveld på Bestestaua 
mandag 19. mars kl.19.00.  
Marlyn Eieland kommer  for  å 
vise vårens modeller i strikk, og 
holder åpent i butikken 

«Strikkedrøm» rett ved Bestestaua. Kaffepause med 
litt loddsalg. Kom å bli inspirert til å strikke noe nytt! 
Strikkeklubben inviteres.  
Velkommen med eller uten strikketøy! 


