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Agder Energi inviterer til "Åpen dag" med 
omvisning på Iveland 2 kraftverk lørdag 18. 
juni. Program for dagen: 
13:00: Åpning for publikum, omvisning i 
grupper. Natursti starter.  
13:15-14:30: Servering fra kjempewok  
13:30: Underholdning: “Science-show” og 
lokale musikkinnslag           
14:50: Premieutdeling natursti    
15:00: Slutt 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 
Foto: Kjell Inge Søreide 

Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

NAV Iveland har siden 30. april hatt reduser-
te åpningstider på torsdager. Fra og med 30. 
mai vil dette også gjelde mandager.  
Åpningstidene på NAV Iveland blir da:  
Mandag og torsdag: 12.00 - 14.00 
Tirsdag og fredag: 10.00 - 15.00  
Onsdag: Stengt 
Dette gjøres grunnet 
begrenset bemanning. 
Ta gjerne kontakt 
med på tlf: 55 55 33 33 eller via www.nav.no 
 

Toner gjennom livet: 
Velkommen til en gratis kirkekonsert med 
Reidar Skåland (orgel og piano) i Iveland 
kirke onsdag 8. juni kl. 19.00. 
Følg med på plakater fra mnd.skiftet! 

       Juni 2016  -   årg. 30, nr. 6 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (juni): 
 

Inviter en eller flere med på en sommeropple-
velse, enten det dreier seg om en hyttetur, en 
grillaften, en kaffekopp på terrassen eller noe 
annet. Ta en sjanse! 

Juli-utgaven av bygdebrevet 
ligger i din postkasse ca 30. 
juni. Innleveringsfristen er 
(allerede) onsdag 15. juni kl. 
09.00 ) på grunn av ferieavvikling.  
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Kommunereform:  
 

Den videre prosessen ser slik ut: 
 

→ Det er mulig å forhåndsstemme på kommunehuset  
     i perioden 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.   
     Stemmelokaler: 
     Birketveit krets - Kommunehuset, Skaiå krets - Ivelands 
     taua, Vatnestrøm krets - Vatnestrøm oppvekstsenter  
→ Onsdag 22. juni: Kommunestyret behandler saken 
 

                                    Følg prosessen via våre hjemmesider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næringslivet i Iveland: 
Vi har nå laget en side med navn, bransje, kontaktinfo og 
evt hjemmeside til næringsdrivende i Iveland. Sjekk gjerne 
ut om alt er riktig på Handel og Næring → Næringslivet i 
Iveland 
     Evt endringer meldes næringssjef eller web-redaktør 

Åpen dag ved  
Iveland 2 kraftverk: 

Vi har ledig et 100% vikariat som barneha-
gelærer for perioden 01.08.16 - 31.07.17. 
Søknadsfristen er 29. mai. 



2 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Politiske møter i juni: 
 

Tjenesteutvalget: Onsdag 8. juni kl. 18.00 
Formannskapet: Tirsdag 14. juni kl. 09.00 

Kommunestyret: Onsdag 22. juni kl. 16.00 
 

Saksdokumentene finner du på våre  
hjemmesider ca 6 dager før møtene tar til. 
 

Hverdagsrehabilitering: 
Synes du hverdagsoppgavene er blitt vanske-
ligere å mestre? Iveland kommune har nå 
startet opp med hverdagsrehabilitering. Utfyl-
lende informasjon på våre hjemmesider. Ta 
gjerne kontakt med Bianka Gembella tlf. 975
-26080 for mer informasjon. 

Gratis utlån av fritidsutstyr:  
 

Kontakt servicetorget ved ut
– og innlevering, tlf. 379-
61200.  
Du finner informasjon om 
alle produktene vi har til ut-
lån på våre hjemmesider. 

Informasjon fra Krydderhuset: 
 

Her kan du bl.a. kjøpe brød, roser, litt sommerblomster, 
husflidsprodukter, vårrull, gårdsegg m.m.  
Aktiviteter i juni: 
Lørdag 11. juni: Åpning med bakerovnsbrød, urter og  
roser, og litt til 
Lørdag 18. juni kl. 14.00: Foredrag v/Lise Tamara Sand: 
«Tradisjonsmat for ei bedre helse»  
Lørdag 25. juni kl. 14.00: Sommerkonsert v/Gunhild  
Tømmerås. 
Krydderhuset holder åpent hver lørdag fra kl. 12.00 t.o.m. 
august 2016. Kontaktinformasjon: 909-52218 
 

Konsert: Kulturskolen arrangerer en åpen konsert / 
sommeravslutning mandag 13. juni kl. 18.00 i åttekan-
ten, Iveland skole. Arrangementet er gratis og åpent for 
alle. Enkel bevertning.  
 

Legekontoret  
informerer: 
Legekontoret er stengt 
f.o.m 4. juli og ut måneden.  
Legekontoret er bemannet med helsesekretær/
sykepleier fra 1. august. Knut Fredrik Aamdal er tilba-
ke torsdag 4. august. Kåre Gjermund Dale er tilbake i 
uke 32. 
Ved øyeblikkelig hjelp ring Vennesla og Iveland lege-
vakt tlf: 116 117. Ved akutt nødsituasjon ring tlf: 113 
Husk å bestille faste medisiner før ferien. 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 2. og 30. juni 
Grønn dunk (papir): 8. juni 
Plastsekk (plast):  8. juni 
Brun dunk (matavfall): 2., 16. og 30. juni 
Glass/metall:  16. juni 
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent tirsdag 28. juni 
(16.00-19.00) 

         Bygdebrevet for 20 år siden: 
                            - viktig lokalhistorie -  
 

Hovedsakene i juni 1996: 
 

- Iveland skole arrangerte en kulturfestival 5.-7. juni med 
utstilling, festforestilling, folkedans, dokketeater, 
rockekonsert - alt under teamet “Barn av regnbuen” 
- Iveland skole med to lag i NM-finale i TINE-
STAFETTEN: 5. klasse besto av Merethe Hillestad, 
Vibeke Kåbuland og Marianne Sæle-Ravnevand. 7. klasse 
besto av Gunn Frigstad, Anne Gerd Eieland og Jan Ove 
Thorkildsen. 

Kulturskolen 2016-2017: 
 

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

Søknadskjema for kommende 
skoleår med utfyllende infor-
masjon ligger 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.  

Kringsjådagen lørdag 4. juni  
Setesdalsbanen setter opp tog fra Grovane 
kl. 11.00 og 12.00. Billetter kjøpes på 
Grovane stasjon. Program for dagen: 
11.30: Historisk vandring fra stoppestedet til 
kraftstasjonen 
12.30: Matpause – grillen er klar 
13.30: Årsmøte i Venneforeningen 
14.15: Kringsjåmesterskap i «jeppe pinne» 
mellom lag fra Iveland og Vennesla med 
ordførerne som lagledere 
16.00: Toget returnerer fra Kringsjå    
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Vanningsrestriksjoner: 
For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god 
vannforsyning gjennom sommersesongen innføres det 
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommu-
nale vannverk og avløpsanlegg i perioden 1. juni - 31. 

august. Det kan bare 
vannes mellom kl. 19.00 
og 22.00 annenhver dag. 
Det kan ikke vannes på 
lørdag. 
 
 

Skaiå vannverk: 
Abonnenter fra og med Tveitholtane og nordover kan 
vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter sør for 
Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

Skrøme vannverk:  
Abonnenter vest for vassdraget Langsima kan vanne 
mandag, onsdag og fredag. Abonnenter øst for vassdra-
get kan vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

Vatnestrøm vannverk: 
Abonnenter i Bakkane boligfelt kan vanne mandag, 
onsdag og fredag. Abonnenter utenom Bakkane kan 
vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

Vi minner om at det til tider er problemer med gjen-
tettinger og andre forstyrrelser i avløpsanleggene, og 
årsaken er ofte at det er blitt kastet ting i toalettet som 
ikke har noe der å gjøre. Maling, løsemidler, bensin,  
q-tips, sanitetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastpo-
ser, medisiner og andre papirtyper enn toalettpapir er 
eksempler på ting som ikke skal kastes i avløpet. 
 

Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf 911-72558 

Sommerruter sommeren 2016: 
 

Følgende bestillingsrute kjøres i perioden f.o.m. 
23. juni og frem til skolestart 
(mandag-fredag): 
 

Til Kristiansand: 
- Birketveit kl. 08.30  
- Skaiå kl. 08.40 
- Samkom kl. 08.55  
- Samkom kl. 09.04 (bytt buss) 
- Kristiansand kl. 09.50 
 

Fra Kristiansand: 
- Kristiansand kl. 13.45 (Vestre Strandgate) 
- Storevold kl. 14.23 (Nettbuss fra byen) 
- Storevold kl. 14.25  
- Skaiå kl. 14.40,   - Birketveit kl. 14.50 

Siste nytt fra frivilligsentralen: 
 

Åpningstidene hos oss er mandag og onsdag kl. 09.30-
14.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18.00 (men ikke 
15. juni pga tur).  
 

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. 
 

Kvinneklubb torsdag 16. juni kl. 18.00-20.00: 
Flerkulturell møteplass med språktrening og sosialt 
nettverk. Enkel servering kaffe, te og frukt.  
Alle hjertelig velkommen med eller uten håndarbeid. 
Kontaktpersoner Helene 414-82383 og Elsa 953-
00367. Vi tar nå ferie men starter opp igjen til høsten. 

Lynsjakk-turnering (kampdag 4 av 8): 
Tirsdag 31. mai fra kl. 16.00 
 

Knut Nærum til Iveland: 
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,-. Vi har betalingsautomat. 

Lesestund for de minste: 
Sarah Catharina Kilen leser for de yngste barna 
lørdag 25. juni kl. 10.00 og kl. 11.00 

Det skjer på Åkle 

SommerLes 2016: 
Lesepass deles ut på skolene. Det er også  
tilgjengelig på biblioteket og i servicetorget. Lån 
og les minst 5 bøker ved biblioteket innen  
1. september. SommerLes er for skolebarn fra 1. 
klasse og oppover. Det blir diplomfest, utdeling 
av premier og eget arrangement for de heldige 
under Ivelandsdagene første uka i september!  

Bestilling 
på tlf. 992
-02430 
innen kl. 
16.00  
siste hver-
dag før 
reisedag. 

Iveland fiskelag inviterer familier/enkeltpersoner til Songvår fyr lørdag 6. og søndag 7. august.  
Informasjon og påmelding; tlf. 48033706 (Per) eller al-ehing@online.no. Pris kr. 375,- + mat/båttransport. 
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Iveland bedehus - program juni:  
 

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

* 02.06: Misjonsforeninga har møte kl. 19.30 
* 05.06: Søndagsskolen reiser til Mineralparken 
* 06.06: Glomøte/enkel bønnesamling kl. 19.30 
* 09.06: Torsdagskveld på bedehuset. Tale v/ 
              Jens Ole Høiåsen. Sang v/ Brita Flattum  
* 13.06: Super-mandag kl. 17.00 - 19.00 
* 18.06: Ungdomsmøte kl. 20.00 
 

                            Følg med på www.ivelandbedehus.no  

Terminliste Iveland skytterlag;  
 

Trening og storviltprøve hver torsdag kl. 18.00 i 
juni. 
Skytterlaget arrangerer skytingens dag søndag 5. 
juni kl. 13.00. Lørdag 18. juni kl. 17.30 arrangeres 
Omgangspokalen/Dugleiksmerke. 
Kontaktinfo: Hans Ivar Eieland tlf. 952-21082 

Møteplassen Åkle: 
 

Anne Thortveit 
(Annes spiseri) og 
Lene Ingebretsen 
(Joker Iveland)  
starter opp ny drift i 

juni 2016. En felles åpningsdag planlegges! 
 
 
 
 
 

Følg Iveland kommune 
på: 

Kirkelig aktivitet: 
 

05.06: Felles familiegudstje-
neste for Evje & Hornnes og 
Iveland i Mineralparken kl. 
11.00. Jentegruppa 
”Seven” (bildet) deltar. 

 

19.06: Gudstjeneste i  
Iveland kirke kl. 11.00 v/Ivar Skippervold. Nattverd. 
Offer til NMS.  

Husk også: 
 

- Fredagsklubben i Ivelandshallen fredag 10. juni.  
- Ut på tur i Iveland: Oppsøk flotte turmål i kommu-
nen frem til 4. oktober. Informasjon på våre hjemmesi-
der og i servicetorget. 
- ”Berefjell-opp” hver onsdag kl. 19.00 (fellesstart) 
- Iveland og Vegusdal bygdemuseum holder åpent 
hver søndag mellom 11.00-17.00 i sommerferien. 
- 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 

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen: 
Mandag 6. juni er ny løsning på plass. Det vil ikke 
være mulig å bytte fastlege i perioden 1. juni - 6. juni. 
Informasjon: www.helsenorge.no/fastlege 

Stell av grav:  
Trenger du hjelp til å stelle gravene i sommer? Ta evt 
kontakt med kirkevergen, som er behjelpelig med å  
finne folk som kan plante og stelle graver for en avtalt 
pris. Det er festers ansvar å se etter at gravsteinen blir 
rettet opp og heller justert.  
 

Kirkevergens kontor:    
Kirkekontoret, kommunehuset 3 etg. Tlf. 37 96 12 51 / 
97 50 61 90   


