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UtstyrsBUA er som et bibliotek; Her kan du 
låne sport- og fritidsutstyr - helt gratis!  
UtstyrsBUAs mål er å få innbyggere i alle 
aldre ut i mer variert aktivitet - og vi har  
spesielt fokus på barn og unge! 
 

               Vær aktiv, kos deg ute, prøv noe nytt! 
 

UtstyrsBUA Iveland er finansiert gjennom 
prosjektet «Bedre mitt barns levekår i  
Iveland kommune» som kommunen hadde 
fra 2012 til og med 2015. 
 

UtstyrsBUA vil være i gang fra ca 1. mai. 
Kontakt servicetorget ved ut– og innlevering, 
tlf. 379-61200. Utfyllende informasjon vil du 
snart finne på våre hjemmesider. 
 

Helaften på Åkle: 
 

Mandag 6. juni kl. 19.30 kommer Knut 
Nærum til Iveland. Har tar med seg en del 
bøker han har skrevet og leser ganske mange 
tekster og utdrag - fortrinnsvis morsomme - 
og snakker litt omkring disse.  
Inngang kr. 100,-. 
Kafe Åkle tenner grillen og serverer deilig 
grillmat m/tilbehør samt fruktfat kl. 18.00. 
Vi tilbyr en pakkepris (mat og foredrag) til 
kr. 250,-. Bestilling innen 25. mai på sms 
901-17842 eller fub@iveland.kommune.no. 
Vi har betalingsautomat. 

Ut på tur i Iveland: 
 

Nytt opplegg er etter planen klar ca 1. mai. 
Oppsøk gode turmål rundt i kommunen i  
løpet av vår, sommer og høst - og bli med i 
trekningen av premier. 
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Månedens oppfordring (mai): 
 

Du utfordres i mai (og resten av året) til ikke 
å gå forbi tiggernes og gatemusikantenes  
kopper. Ha alltid penger i lomma som du kan 
putte oppi.  

Juni-utgaven av bygdebrevet ligger i din post-
kasse ca 31. mai. Innleveringsfristen er  
onsdag 18. mai kl. 12.00.  
 

Mail: 
fub@iveland.kommune.no 

Kommunereform:  
 

Den videre prosessen ser slik ut: 
 

→ April / (mai): Innbyggerundersøkelse, 150 personer vil 
     motta telefon fra Opinion AS. 
→ Det vil være mulig å forhåndsstemme på kommunehuset  
     i perioden f.o.m. onsdag 18. mai t.o.m. fredag 3. juni  
     innenfor vanlig åpningstid (08.00 - 15.30 (mandag - 
     fredag). Søndag 5. juni holder man åpent mellom kl.  
     14.00 - 18.00.  
→ 30. mai kl. 19.00: Folkemøte i Ivelandshallen kl. 19.00 
→ 1. juni: Siste frist for å melde inn sitt syn om  
     kommunereformen til ordfører gjennom bruk av eget  
     formular på vår hjemmeside:  
     www.iveland.kommune.no/kommunereform    
→ Mandag 6. juni: Folkeavstemning kl. 10.00-18.00 
→ Onsdag 22. juni: Kommunestyret behandler saken 
 

Hvem kan avgi stemme? 
• Norske statsborgere 
• Nordiske statsborgere registrert som bosatt i Norge senest  
31. mars 2016. 
• Øvrige utenlandske statsborgere registrert som bosatt i 
Norge de tre siste årene før valgdagen. 
• Alle som fyller 18 år innen utgangen av 2016.  
           En forutsetning er å være innført i manntallet. 
 

                                    Følg prosessen via våre hjemmesider 
 
 
 
 
 
 
 

UtstyrsBUA 
- et gratistilbud - 
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Politiske møter i mai: 
 

Kommunestyret: Torsdag 12. mai kl. 18.00 
 

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

Kulturprisen 2016: 
 

I år skal kulturprisen utdeles for 11. gang. 
Prisen er på kr. 7.000,- pluss diplom og en 
gave på inntil kr. 1.000,-. Tildelingen vil  
finne sted under ”Ivelandsdagene 2016” i 
september. Ytterligere informasjon finnes på 
våre hjemmesider. 
Vi ønsker at DU skal komme med forslag til 
kandidater! Send inn ditt forslag til postmot-
tak@iveland.kommune.no innen 13. mai.  

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. Ytterligere informasjon og søknads-
skjema finner du på våre hjemmesider.  
Søknadsfristen er 13. mai.   

Strikkekafe torsdag 12. mai: 
 

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

Transporttjeneste for funksjonshemmede:  
(TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke 
er i stand til å benytte buss som transportmiddel.  
Neste søknadsfrist er 15. mai.  
 

Bålreglene er endret! Mellom 15. april og 15. septem-
ber er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen 
utmark uten tillatelse fra kommunen. 

 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 6. mai 
Grønn dunk (papir): 11. mai 
Plastsekk (plast):  11. mai 
Brun dunk (matavfall): 6. og 19. mai 
Glass/metall:  19. mai 
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent lørdag 7. mai 
(10.00-13.00) og tirsdag 31. mai (16.00-19.00) 

            Bygdebrevet for 20 år siden: 
                            - viktig lokalhistorie -  
 

Hovedsakene i mai 1996: 
 

- Friskvernsentralen arrangerte “Hele folket i form” 
- Kommunen subsidierte arbeidsgivere som tilbød 
ungdom sommerjobb med kr. 28,- per time. 
- 13 fotballkamper i seriesystemet ble avholdt på Frøyså 
gressbane denne måneden.   

Babysang: 
 

Det blir babysang på Iveland bedehus 
annenhver torsdag kl. 11.00. De neste 
samlingene blir 28.april, 12. og 26. 
mai. 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 søknadsskjema. 
Kontakt gjerne kulturleder Finn Terje Uberg tlf. 901-17842 for ytterligere  
informasjon.  

Husk ”Kringsjådagen” lørdag 4. juni 
med bl.a. kommune-mesterskap mellom  
Vennesla og Iveland i ”vippe pinne”.  
Ordførerne er lagledere. 
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Bygdekino mandag 23. mai: 
 

Kl. 18.00: ”Angry Birds filmen”(6 år) 
Kl. 20.00: Ikke klar i skrivende stund… 
 

Iveland idrettslag selger tradisjonelle kioskvarer. 
 

Loppemarked og auksjon: 
 

Iveland bedehus og Galleri Normisjon gjenbruksbu-
tikk arrangerer loppemarked og auksjon i Ivelandshal-
len lørdag 21. mai kl. 10.00. Auksjonen starter ca kl. 
11.30. Vafler og kaffe. 
 

Fint om du samler lopper og gjerne ting som passer på 
auksjon. Vi er interessert i alle slags varer som kanskje 
andre kan bruke, unntatt “tjukke” TV, defekte hviteva-
rer og defekt elektronikk. Si gjerne i fra hvis du har 
spørsmål eller ting og tang du vil bidra med.  
 

Du kan levere i hallen fredag 20. mai fra kl 18.00, eller 
lørdag 21. mai morgen fra kl 08.00, og du kan avtale 
med gjenbruksbutikken tidligere. Vi kan hente hvis du 
avtaler på forhånd - tlf  932-95570 (Brynjulf),  
482-15470 (Solveig), 905-06009 (Thorvald), eller 952
-35140 (Bjørn Mikal). 
 

NB: Bruktbutikken blir stengt på loppemarkedsdagen.  
 

Fiber til  
Tingtjønn: 
 

AltIFiber inviterer til informasjonsmøte på Åkle kul-
turarena tirsdag 24. mai kl. 19.30. Cato Christensen vil 
orientere om produktet Altibox og fremdriften i  
prosjektet.  

Kommunal planer/planutkast: 

 

Utkast til ”Kommunal planstrategi 2016-2019” er 
nå kunngjort og frist for innspill er satt til 20. mai. 
 

Strategiplan idrett– og friluftsliv: 
Frist for innspill til planprogram-
met er 29. mai.  
 

Planene finner du på våre  
hjemmesider.  
 

Våre firbente venner: 
 

Vi henstiller alle våre dyreven-
ner om å vise hensyn og ta vare 
på de 4bente på best mulig må-
te. Det skaper er trivelig nær-
miljø dersom man plukker med 
seg avfall fra hunden på de  
daglige turene! 

Siste nytt fra frivilligsentralen: 
 

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

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. Påmeldingsfrist 30. april. 
 

Hagedugnad på “Bestestaua” mandag 9. mai kl 
10.00.  
 

Datakafè tirsdag 10. mai kl 18.00. Trenger du hjelp i 
datahverdagen ? Ta med nettbrett, smart telefon, pc og 
kom. Alfred og Bjørn Arild hjelper deg gjerne. Enkel 
servering. Alle hjertelig velkommen. 

 
 

 
 

Quiz-kveld: 
Lene og Yvonne inviterer til ny quiz-kveld  
torsdag 12. mai 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 blir to omganger og en pause mellom for kjas, 
mat og drikke. Ingen forhåndspåmelding!    
 

Lesestund for de minste: 
Sarah Catharina Kilen leser for de yngste barna 
lørdag 28. mai kl. 10.00 og kl. 11.00 
 

Lynsjakk-turnering (kampdag 4 av 8): 
Tirsdag 31. mai fra kl. 16.00 
 
Husk påmelding innen 25. mai til helaften med 
Knut Nærum mandag 6. juni 

Det skjer på Åkle 

Kulturvandring søndag 22. mai: 
 

Vi vandrer på den gamle gangvegen mellom Sol-
berg og Østre Hodne. Vi passerer tufter for slåtte-
løer og ei gruve. Utsiktspunkt på Bronstokkheia. 
 

Lengde ca 6,5 km, stort sett på sti hele veien. 
Fremmøte og avreise fra  
Solberg kl. 11.00.  
Naturlos: Knut Gunnar Solberg 
tlf. 481-07980 
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Iveland bedehus - program mai:  
 

Celebrate Recovery: 
Fra mai måned bytter vi dag og tidspunkt! Nytt 
opplegg fra onsdag 4. mai blir som følger: 
kl. 18.45-19.30: Varm mat 
kl. 19.30-20.30: Møte i storsalen 
kl. 20.30: Delegrupper og kafe etterpå    
 

CR: Hver onsdag kl. 18.45 -  52 ganger pr år! 
> FIX: Hver mandag  mellom kl. 18.00-21.00.  
 

* 02.05: SuperMandag kl. 17.00-19.00                
* 05.05: Misjonsforeninga har møte kl. 11.00. Tale 
              v/Ivar Heier (Kr.Himmelfartsdag) 
* 08.05: Søndagsskolen deltar i kirka kl. 11.00 
* 09.05: Glomøte/enkel bønnesamling kl. 19.30 
* 12.05: Torsdagskveld på bedehuset. Tale v/ 
              Knut Svein Dale. Sang v/ Husbandet  
* 19.05: Misjonsforeninga samles kl. 19.30.  
              Tale v/Åge Solsvik 
* 22.05: Storsamling / familiemøte kl. 16.00 
* 26.05: Torsdagskveld på bedehuset. Tale v/ Inge 
              Flaat. Sang: Husbandet 
* 28.05: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 29.05: Søndagsskole kl. 11.00 
* 30.05: Super-mandag kl. 17.00 - 19.00 
 

                             Følg med på www.ivelandbedehus.no  
 

Terminliste Iveland skytterlag;  
 

Trening og storviltprøve torsdag 12., 19. og 26. 
mai kl. 18.00. 

Følg Iveland kommune på: 

Kirkelig aktivitet: 
 

08.05: Familiegudstjeneste i Iveland 
kirke kl. 11.00 v/Ivar Skippervold 
 

17.05: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 
11.00 v/Ivar Skippervold 
 

29.05: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Ivar 
Skippervold 
 

29.05: Forenklet gudstjeneste på Iveland bygdeheim 
kl. 16.00 v/Ivar Skippervold  

Husk også: 
 

- Fredagsklubben i Ivelandshallen fredag 13. mai.  
- 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 tilpasser tempoet slik at alle kan være 
med. Vi går fra Bestestaua hver tirsdag kl. 13.00. 
Kontaktperson: Lalla tlf. 917-00849  

17. mai 
2016: 
 

Årets 17. mai  
arrangement vil 
bli gjennomført 
på en tradisjonell 
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. 

Iveland IL arrangerer ”Berefjell-opp” hver ons-
dag. De som vil konkurrere med andre starter kl. 
18.30. Info: Tommy Skagestad tlf. 993-39583.  
Ta gjerne tiden selv og send den på sms til  
Tommy. Iveland IL ønsker store og små vel-
kommen til dette lavterskeltilbudet for ALLE! 

NAV-Iveland reduserer sine åpningstider på torsdagene 
grunnet sykdom. Ny åpningstid er 12.00-14.00.  
Ordningen gjelder inntil videre. 


