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Ivelandsdagene 2014:  
Lørdag 30. august - søndag 7. september 

Lørdag 30. august: 
 

Offisiell åpning av Kringsjå turområde 
 

14.00: Taler, musikkinnslag, servering 
15.00: Naturlos rundt i området.  
           Guide Odd Magne Røinås  
 
 

Konsert med AWAKE på Iveland  
bedehus kl. 19.00. Inngang kr. 50,- 

Søndag 31. august: 
 

Berefjell opp - motbakkeløp.  
Fellesstart ved Ivelandshallen kl. 12.00. 
Mosjonsklasse kl. 11.00. 

Mandag 1. september:  
 

10.00: ”Baldrian og Musa” - Skaiå barnehage 
           Gratis inngang. Åpent for alle. 
12.30: ”Baldrian og Musa” - Iveland skole  
 

19.00: Temakveld - ”Hvorfor velger vi som vi gjør?”   
           Iveland bedehus kl. 19.00.   

Tirsdag 2. september: 
 

”Norge er et herlig land” -  
fra Nordkapp til Lindesnes   
 

Nina Irslinger presenterer en herlig reise 
bestående av bilder, musikk og fortellinger 
kl. 19.00. Inngang kr. 50,-.  
Sted: Åttekanten, Iveland skole 

Onsdag 3. september: 
 
 

Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 18.30 
 

Kulturkveld med bispevisitas på Iveland 
bedehus kl. 19.30. Utdeling av kulturpris, 
kulturstipend - musikkinnslag.  
Biskop Stein Reinertsen taler. 
Kransekake, is og kaffe. Gratis inngang. 

Torsdag 4. september: 
10.00-15.00: HJÆLP oss å tømme biblioteket! 
Gratis bøker, tidsskrift m.m.  

Fredag 5. september: 
 

Åpning av nytt næringsbygg på Birketveit:  
Joker Iveland har ekstra gode tilbud på åpnings-
dagen. Tuva såpe&interiør tilbyr en gavepose til 
alle som handler for minst 200 kroner. 
 
Operakonsert i Iveland kirke kl. 19.30 
v/Laila Thortveit. Inngang kr. 100,- / 
kr. 50,- (student). 
 
Åpning av nytt Moonlight-år: 
Grillkveld med aktiviteter ved Ivelandstaua fra kl. 
20.00. Gratis mat og drikke 

Lørdag 6. sept. - søndag 7. september: 
 

Marked i Ivelandshallen: 
 

31 kunstnere har salgsutstilling i Ivelands-
hallen. Salg av alt mellom ”himmel og 
jord”. Åpent lørdag 11.00-17.00 og søn-
dag 13.00-16.00. Salg av frukt, vafler og 
drikke.  
 

                          Utenfor Ivelandshallen tilbyr vi  
      hesteridning og ”verdens største sko” 

Informasjon: 
 

- Følg med på våre hjemmesi-
der og/eller facebook for  
ytterligere informasjon om 
hvert enkelt arrangement.  
Plakater settes opp. 
 
Kontaktperson:  
Kulturleder Finn Terje Uberg  
tlf. 901-17842 (bildet) 


