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Søknad om plass i SFO fra 
høsten 2016 sendes inn via 
våre hjemmesider innen 1. 
april. 
 

Ledige stillinger: 
 

Sykepleier vikariat: 
Vi har et ledig vikariat på 59,27% for syke-
pleier ved Iveland bygdeheim i tidsrommet 
frem til 30. november 2016. Det vil være  
arbeid i turnus med vakter dag / kveld og 
hver 3. helg. 
 

Sykepleiere sommeren 2016: 
Iveland kommune søker sykepleiere til  
arbeid på institusjon eller åpen omsorg som-
meren 2016. Det vil være arbeid i turnus med 
vakter dag / kveld og hver 3. helg. 
 

Felles informasjon: 
- Søknadsfristen er mandag 4. april 
- Søknad sendes inn via vår hjemmeside 
 

Er du en gründer? 
 

Etablerersenter Vest-Agder 
(EVA) er kommunenes red-
skap for de som ønsker å 
etablere egen virksomhet. 

EVA-senteret har lang erfaring med å bistå  
gründere. Det er et tilbud rettet mot alle som 
planlegger eller er i ferd med å etablere ny 
virksomhet. EVA holder jevnlig ulike kurs 
som kan være nyttig for gründere, og har 
også individuell rådgivning. Det meste av 
tjenestene som tilbys er uten kostnad for 
gründer. Ta gjerne kontakt med EVA på tlf. 
381-29500 eller www.evasenter.no. 
 

Informasjonsmøte Åkle: 
 

Velkommen til en hyggelig prat om videre 
utvikling av Åkle og økonomi ved leilighets-
kjøp mv i kommunestyresalen onsdag 30. 
mars kl. 18.00. Hva skjer med Iveland sen-
trum etter kommunereformen?  
Ytterligere informasjon på plakater rundt i 
kommunen samt våre hjemmesider. 
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Månedens oppfordring (april): 
 

Gå med en blomst, noe nybakt eller noe annet 
til en i ditt nabolag eller vennekrets, som har 
opplevd sorg, smerte eller sykdom.  
Kanskje de allerede venter på deg?  

Mai-utgaven av bygdebrevet ligger i din post-
kasse ca 28. april. Innleveringsfristen er  
mandag 18. april kl. 12.00.  
 

Mail: 
fub@iveland.kommune.no 

Kommunereform:  
 

Kommunestyret har gjennom sitt vedtak i møte 17. mars 
lagt til rette for følgende fremdriftsplan: 
 

→ 11. april kl. 19.00: Folkemøte i åttekanten, Iveland skole 
→ 14. april: Informasjonsavis kommer i din postkasse 
→ 14. april: Et ekstra bygdebrev kommer i din postkasse 
→ April: Innbyggerundersøkelse (150 personer vil motta 
     telefon fra Opinion AS) 
→ 30. mai kl. 19.00: Folkemøte i åttekanten, Iveland skole 
→ Søndag 5. og mandag 6. juni: Folkeavstemming 
→ Onsdag 22. juni: Kommunestyret behandler saken 
 

Vi oppfordrer dere til å følge prosessen via våre 
hjemmesider. 
 
 

               Ekstra utgave: 
Ifm kommunereformen (intensjonsavtalen mellom 
Vennesla og Iveland kommuner samt 0-alternativet 
(bestå som egen kommune)), kommer det ut et ekstra 
bygdebrev torsdag 14. april.  
 

En av de fire sidene blir forbeholdt ordinær  
informasjon. Har du noe å meddele, send info til 
fub@iveland.kommune.no innen 5. april.   
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Politiske møter i april: 
 

Tjenesteutvalget: Onsdag 20. april kl. 18.00 
Formannskapet: Tirsdag 26. april kl. 09.00 
 

Saksdokumentene finner du på våre hjemme-
sider ca 6 dager før møtene tar til. 
 

Ivelandsdagene 2016: 
 

… … blir etter planen avholdt i perioden 
02.09 - 12.09. Dersom 
du eller ”din” forening 
ønsker å bidra med noe, 
må du svært gjerne ta 
kontakt med kulturle-
der. Programmet  
ventes ferdig i mai / 
juni måned.  

Noe felles markedsføring.  
 

Kulturprisen 2016: 
 

I år skal kulturprisen utdeles for 11. gang. 
Tildelingen vil finne sted under 
”Ivelandsdagene 2016” i september. Mer in-
formasjon kommer snart i bygdebrevet og på 
våre hjemmesider. Men tenk gjerne NÅ!  
 

Iveland kommunes kulturstipend: 
 

Formålet med Iveland kommunes kultursti-
pend er å oppmuntre og støtte ungdom som 
har et spesielt talent innenfor det utvidede 
kulturbegrepet (teater, kunst, musikk, idrett, 
film etc.), og ønsker å videreutvikle dette.  
Kulturstipendet tildeles personer i alders-
gruppen 15 – 25 år. Den som søker må bo i 
kommunen eller ha nær tilknytning til kom-
munen. Mer informasjon vil du snart finne på 
våre hjemmesider. Søknadsfristen er 13. mai. 
Søknadskjema finnes på våre hjemmesider.  

Strikkekafe torsdag 14. april: 
 

Velkommen til Bestestaua! Det blir kaffe, te og noe å bite 
i. Velkommen med eller uten håndarbeide kl. 18.00. 
 

Nye regler for produksjonstilskudd: 
Kravet til miljøplan er fjernet, men bønder som søker pro-
duksjonstilskudd må ha gjødselplan og plantevernjournal. 
Norsk Landbruksrådgiving Setesdal og landbrukskontoret i 

Evje og Hornnes og Iveland inviterer til 
informasjonsmøter med viktig info om 
innskjerpede regler i forhold til produk-
sjonstilskudd. Dette er spesielt rettet mot 
gjødselplan, men også plantevernjournal, 
SMIL-midler og andre saker tilknyttet 
produksjonstilskudd. 
 

Velkommen til informasjonsmøte i  
åttekanten på Iveland skole tirsdag 12. 
april kl. 19.30. Passer tidspunktet dårlig, 
arrangeres det tilsvarende møte 11. april i 
Bygland (kveld) og Valle (dagtid). Det 
blir servert kaffe og en matbit.  
 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 7. april 
Grønn dunk (papir): 13. april 
Plastsekk (plast):  13. april 
Brun dunk (matavfall): 7. og 21. april 
Glass/metall:  21. april 
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent lørdag 9. april 
(10.00-13.00) og tirsdag 26. april (16.00-19.00) 

            Bygdebrevet for 20 år siden: 
                            - viktig lokalhistorie -  
 

Hovedsakene i april 1996: 
 

- Iveland kommune hadde to sommerjobber til ungdom 
(kirkegård/grøntanlegg og sentralbordet) 
- Reidar Håvardstad (formann) og Torfinn Omestad 
(nestformann) ledet Iveland idrettslag 
- Louise Ramse ledet judogruppa i kommunen  

Babysang: 
 

Det blir babysang på Iveland bedehus 
annenhver torsdag kl. 11.00. De neste 
samlingene blir 31.mars, 7., 14. og 
28. april. Samlingen med sang og 
bevegelser for de små varer omlag 30 

minutter. Etterpå er det kaffe og hyggelig prat.  
Kontaktperson: Anna Heggland tlf. 913-82835 

Kulturskolen 2016-2017: 
 

Kulturskolen tilbyr undervisning på 
fiolin, gitar, piano, bass, trommer 
og mulighet for samspill/band.  
 

Søknadskjema for kommende  
skoleår med utfyllende informasjon  
ligger snart ute på våre hjemmesider.  

 

Søknad om plass sendes elektronisk  
innen 12. juli. Alle må sende inn søk-
nadsskjema. Kontakt gjerne kulturleder 
Finn Terje Uberg tlf. 901-17842 for ytterligere informasjon.  
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Bygdekino mandag 25. april: 
 

Kl. 18.00: ”Jungelboken” (norgespremiere 15. april) 
Kl. 20.00: ”Pyromanen” (norgespremiere 22. april) 
            Basert på Gaute Heivolls suksessroman  
                             ”Før jeg brenner ned” 
 

                                                     Iveland IL selger tradisjonell kinomat  

Strategiplan idrett og friluftsliv 2017-2020: 
 

Tjenesteutvalget har i møte 2. mars vedtatt å legge ut 
forslag til planprogram til offentlig ettersyn / høring 
t.o.m. fredag 29. april.  
Planprogrammet er tilgjengelig på våre hjemmesider.  
Evt merknader sendes via eget skjema. 
 

- Formålet med planen er å ha en politisk vedtatt og 
oppdatert langsiktig plan for utviklingen av idretts- og 
friluftsanlegg i Iveland kommu-
ne, samt å oppfylle kravet om at 
anlegg for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv som det søkes spil-
lemidler til, må være innarbeidet 
i en kommunal plan. Eksisteren-
de folkehelsearbeid vil også bli 
omtalt i planen. 
 

Siste nytt fra frivilligsentralen: 
 

Åpningstidene hos oss er mandag og onsdag kl. 09.30-
14.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18.00.  
 

Idèmyldre kveld på Bestestaua/Iveland Frivilligsen-
tral tirsdag 5. april kl 18.00. Ta med deg gode forslag 
til aktiviteter. Sang og musikk v/Wicki og Lillian med 
band. Enkel servering. Alle hjertelig velkommen. 
 

Basar "Bestestaua"/Iveland Frivilligsentral lørdag 28. 
mai kl 14.00. Salg av øyeblikkslodd, lodd på bøkene, 
lodd på barnebok, kaffe, te, kaker, m.m. Flotte gevins-
ter: kransekaker, dyne m/pute, pledd, dukke m/klær i 
vugge, maleri, bilde m.m. Alle hjertelig velkommen. 
 

Tur til Skagen:  
13-15. juni blir det tur til Skagen. Program og påmel-
ding fåes ved "Bestestaua", ivefri@frisurf.no eller 379 
62 610. 

Det skjer på Åkle: 
 

Tirsdag 29. mars kl. 16.00: 
Lynsjakk-turnering (kampdag 2 av 8). 
  
Bli-kjent kafe på biblioteket lørdag 2., 9., 16., 
23 og 30. april kl. 14.00-16.00. Ingen handletur til 
Evje denne måneden. Dette blir de siste kafe-
treffene før sommeren. 
 

Quiz-kveld: 
Lene og Yvonne starter opp quiz-kvelder på Åkle, 
første gang torsdag 7. april kl. 20.30.  
Still gjerne med lag på 2-6 personer, men kommer 
du alene gjør det ingenting! Dette blir en kveld 
med trim for hjernen og sosialt samvær. Her kan 
venner, kollegaer, naboer mv. gå sammen om å 
danne lag og bli med i konkurransen.  
Det kåres et vinnerlag hver kveld; vandrepokal! 
Det blir to omganger og en pause mellom for kjas, 
mat og drikke. Ingen forhåndspåmelding!   .   
 
Torsdag 14. april kl. 19.30: 
Deborah Lee Dill presenterer en 
hagefilosofi om mennesket og 
naturen som går ”hånd i hånd”, 
der den gjensidige forståelsen er 
harmonisk.  
Spørsmål og diskusjon. Kultur-
innslag. Utlodning på inngangsbilletten. Inngang 
kr. 100,- (vi har betalingsautomat).  
Enkel servering 
 
Mandag 18. april kl. 19.30 
Oddgeir Bruaseth kommer med 
”Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu”. Vi tilbyr en helaften 
med middag (biff entrecote) kl. 
18.00 og foredrag etterpå. Pris kr. 
200,- per person. Påmelding  
innen onsdag 6. april. Inngang 
foredrag kr. 100,-. Vi har betalingsautomat. 

Tirsdag 26. april kl. 16.00: 
Lynsjakk-turnering (kampdag 3 av 8). 
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Iveland bedehus - program april:  
 

> CR: Hver fredag på bedehuset, 52 x pr år! 
> FIX: Hver mandag  mellom kl. 18.00-21.00.  
 

* 31.03: Torsdagskveld på bedehuset. Ole Kr.  
              Iglebæk kommer, sang Brita Flattum                
* 02.04: Ungdomsmøte kl. 20.00 
* 03.04: ”Prosjekt-kor”, øvelse kl. 11.00-13.00 
* 04.04: NYTT! Super-mandag kl. 17.00-19.00 
* 04.04: Glomøte/enkel bønnesamling kl. 19.30 
* 07.04: Misjonsforeninga samles. Temamøte 
              v/Svein Kleivane 
* 10.04: Søndagsskole kl. 11.00 
* 11.04: ”Prosjekt-kor” øvelse 
* 14.04: Torsdagskveld på bedehuset. Tale v/ Arne 
              Inge Vålandsmyr. Sang: Husbandet 
* 16.04: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 17.04: Storsamling / familiemøte kl. 16.00.  
              Jarle Waldemar kommer. 
* 18.04: Super-mandag kl. 17.00 - 19.00 
* 21.04: Misjonsforeninga samles kl. 19.30.  
             Johan Olsen kommer. 
 Følg med på www.ivelandbedehus.no  
 

 

Følg Iveland kommune på: 

Kirkelig aktivitet: 
 

10.04: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 
11.00 v/Gunnar Ellingsen. Offer til  
Menighetsfakultetet. 
 

21.04: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 
18.00 v/Ivar Skippervold. Fremføring av konfirmant-
musikalen ”Pilgrimsreisen” ved konfirmantene i Evje 
og Hornnes og Iveland. 
 

24.04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Iveland kirke kl. 
11.00 v/Ivar Skippervold. Offer til menighetsarbeid 

Husk også: 
 

- Fredagsklubben i Ivelandshallen fredag 8. april.  
- Iveland viltlag 20 år: Jubileumsmiddag 14. april.  
  Påmelding innen 30. mars til  Knut Gunnar Solberg, tlf. 481 07 980     
  eller John Tomas Homme, tlf. 959 23 615. 
 

Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går fra Iveland bedehus kl. 
09.50. Kontaktperson: Solveig Aagesen tlf. 482-15470 eller Lillian 
Frøysaa tlf. 958-78863 
Ruslegruppa starter opp igjen tirsdag 5. april. Dette er et tilbud til 
deg som ønsker å komme deg ut for å gå en tur i nærområdet med 
andre. Vi tilpasser tempoet slik at alle kan være med. Blir gjerne 
med! Vi går fra Bestestaua hver tirsdag kl. 13.00. 
Kontaktperson: Lalla tlf. 917-00849  

Jarle Waldemar er en norsk 
formidler, artist og forfatter. 
Han reiser rundt i hele landet 
og presenterer evangeliet gjen-
nom sang, trylling og andakt 

17. mai 2016: 
 

Årets 17. mai arrangement vil 
bli gjennomført på en tradisjo-
nell måte. Tale for dagen blir 
ved tidligere ordfører Ole 
Magne Omdal. Svein  
Hillestad vil lede arrangementet. Musikalske innslag ved  
Cecilie Marie Røinås og Brita Flattum. Følg med på egne oppslag 
og våre hjemmesider for ytterligere informasjon. 


