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Ivelandsdagene 2015:  
onsdag 2. sept. - tirsdag 8. september 

”vorspiel” søndag 30. august 

Onsdag 2. september: 
 

”Valgflesk” i Ivelands-
hallen. Dørene åpnes kl. 
17.30, mat fra kl. 18.00. Politisk debatt med 
representanter fra partiene starter ca kl. 19.00. 

Søndag 30. august: 
 

Berefjell opp - motbakkeløp. Løypa er ca 4 km med 233 meter stigning. Mosjonsklassen 
starter mellom 11.00-11.45. Fellesstart i konkurranseklassen kl. 12.00. 

Tirsdag 8. september: 
 

Humorkveld på Iveland bedehus kl. 19.00: 
”Han innante” tilbyr sitt publikum sang og 
god trimming av lattermusklene!  
Inngang kr. 100,-. Salg av varm mat m.m. 

Mandag 7. september: 
 

Kvalitetsfilmer på bygdekino: 
Kl. 18.00: Karsten og Petra på safari (alle) 
Kl. 20.00: Bølgen (15 år) 
 

Halv pris på inngangsbilletten til de 40 første på 
hver forestilling! 
 

Debattkveld på Grosås  
senter kl. 19.00: 
Religiøs, sekulær, ateist, per-
sonlig kristen, ”skapkristen” - 
hva legger vi i disse begrepene?  
Trenger vi en religiøs dimensjon i livet vårt?  
Foredrag ved Olaf Aagedal. Kulturelt innslag ved 
Reidar Skaaland. Inngang kr. 100,-. 

Torsdag 3. september: 
10.00-20.00: HJÆLP oss å tømme biblioteket! 
Gratis bøker, tidsskrift, dvd m.m.  

Fredag 4. september: 
 

Åpning av nytt Moonlight-år: Aktiviteter,  
konkurranser og mye moro 
ved Ivelandstaua. Følg med 
på facebook og plakater fra  
ca 25. august. 

Lørdag 5. sept. - søndag 6. september: 
 

Marked i Ivelandshallen: 
 

31 kunstnere har salgsutstilling i Ivelands-
hallen, og kan friste deg med flotte  
produkter i alle kategorier! Åpent lørdag  
mellom 11.00-16.00 og søndag 12.00-
16.00. Betalingsterminal, kiosk.  

 

Utenfor Ivelandshallen 
tilbyr vi hesteridning 
begge dager mellom 
12.00-14.00. 
 
 

Bursdagsfeiring på Åkle: 
 

Joker Iveland, Tuva såpe & interiør og 
kafe Åkle feirer ett års bursdag med  
aktiviteter og gode tilbud. Åpnet lørdag 
09.00-18.00 og søndag 12.00-17.00. 
 
 

På biblioteket  (lørdag) blir det lesestund 
for de minste kl. 10.00 og 11.00, samt 
dukketeater v/Giert 
Werring kl. 15.30 
(gratis inngang). 
 
 

Gjenvinningsbutikken 
på Birketveit er åpen mellom 11.00-16.00. 

Informasjon: 
 

Følg med på våre hjemme-
sider og/eller facebook for 
ytterligere informasjon om 
hvert enkelt arrangement. 
Plakater settes opp. 
 

                           
Kontaktperson:  
Kulturleder Finn Terje Uberg  
tlf. 901-17842 (bildet) 


