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Næringsbygget Åkle vil holde åpent 
hver søndag mellom kl. 12.00-16.00 i perio-
den frem til 14. august. Salg av vafler.  
Mineralutstillingen og biblioteket vil være 
tilgjengelig.  
Butikken og Anne`s Spiseri er stengt.  

Museumsdag på Fjermedal 
sundag 28. august: 
 

Friluftsgudsteneste kl 12.00. Matøkt med 
rjomegraut, pølser og kaker. Kåseri ved  
Åshild Ulstrup; Tema ”Villmarka i oss”.  
Musikalsk innslag.  

Arr: Iveland og Vegusdal museumslag 

      August 2016  -   årg. 30, nr. 8 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (august): 
 

Kjenner du på en takknemlighet til kommunen, 
politiet, skolen, kirken, idrettslaget, fengslet, 
helsevesenet eller andre - gå med en blomst til 
rette vedkommende! 

September-utgaven av bygdebrevet ligger i din 
postkasse ca 31. august. Innleveringsfristen er 
mandag 22. august kl. 08.00   
 

Mail: 
fub@iveland.kommune.no 

Åpningstider sommeren 2016: 
 

Servicetorget: I perioden frem til 14. august vil servicetor-
get (sentralbordet) være betjent mellom kl. 10.00-14.00. 
 

NAV Iveland: har ordinære åopningstider som er mandag - 
fredag kl. 10.00-14.00, men stengt onsdager. 
 

Iveland legekontor: Legekontoret er  
bemannet med helsesekretær/ sykepleier 
fra 1. august. Knut Fredrik Aamdal er  
tilbake torsdag 4. august. Kåre Gjermund 
Dale er tilbake i uke 32.  

Sparebanken Sør: Normale åpningstider fra mandag 1.  
august. 
                                 

Biblioteket tilbyr 
PressReader: 
 

PressReader gir brukerne  
gratis tilgang til over 5000 
aviser og tidsskrifter/
magasiner på 70 forskjellige 
språk. Tjenesten kan brukes på bibliotek PC eller du kan ta 
med deg eget nettbrett, smarttelefon eller  
laptop, så vil personale vise deg hvordan dette fungerer. 
 

Lyttevenn: 
 

Har du lyst til å bli lyttevenn? Vi star-
ter opp igjen i september måned.  
Kontaktperson: Rådgiver Bente  
Voreland tlf. 913-18096. 

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. 

Velkommen til et  
nytt skoleår! 

 

Første skoledag for elevene blir  
torsdag 18. august 
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Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 25. august 
Grønn dunk (papir): 3. og 31. august 
Plastsekk (plast):  3. og 31. august 
Brun dunk (matavfall): 11. og 25. august 
Glass/metall:  11. august 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent 
tirsdag 30. august (16.00-19.00) 

Informasjon fra frivilligsentralen: 
 

Åpner igjen mandag 1. august. Åpningstide-
ne er mandag og onsdag kl. 09.30-14.00. 
Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18.00.  
 

Det nye tilbudet - ”Kvinneklubben”- flyttes 
til 3. tirsdag i måne-
den. Neste samling 
blir tirsdag 16.  
august kl. 18.00. 

ALL nødvendig informasjon  
finner du på 

www.iveland.kommune.no.  
 

Arrangementene legges ut  
på facebook. 
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Gratis utlån av fritidsutstyr:  
 

Kontakt servicetorget ved ut– og innle-
vering, tlf. 379-61200. Du finner infor-
masjon om alle produktene vi har til ut-
lån på våre hjemmesider. 
 
Tjenesteutvalget samles onsdag 31.  
august kl. 18.00. Saksdokumentene vil 
du finne på våre hjemmesider ca 6 dager 
i forkant. 
 

Kulturmidler til lag og  
foreninger: 

 

Det er i år satt av kr. 35.000,- i kulturmidler. Lag og 
foreninger kan søke på disse midlene innen mandag 5. 
september. Benytt eget skjema på våre hjemmesider. 
Pengene blir fordelt av tjenesteutvalget i oktober  
måned. 
 

Rekrutteringsmedarbeider / instruktør: 
 

Styret i Iveland musikkorps vil sette i gang et rekrutte-
ringsprosjekt, og søker etter en inspirerende person som 
kan være aktiv i rekrutterings- og opplæringsarbeidet. 
Les hele stillingsutlysningen på våre hjemmesider.  
Kontaktpersoner: Kjell Øina tlf. 934-52168 eller kultur-
leder tlf. 901-17842. Søknadsfristen er 19. august.    

SommerLes 2016: 
 

Lesepass er delt ut på skolene. Det er 
også tilgjengelig på biblioteket og i 
servicetorget. Les minst fem bøker 
innen 1. september, og lever inn 
skjema i servicetorget eller på  
biblioteket innen 2. september.  
 

De heldige blir invitert til diplomfest 
med utdeling av premier og eget arrangement under 
Ivelandsdagene første uka i september!  
 

SommerLes er for skolebarn fra 1. klasse og oppover.  
 

Filmkveld /kulturkveld: 
Redigert filmopptak av spelet ved kommunens 
1000år-markering i hallen kjem til å bli vist på 
Iveland bedehus fredag 30. september. Samtidig 
vil opptak frå Spelet om Olav Tryggvason på 
Kilefjorden camping bli vist. Meir om  
programmet i septemberutgava av bygdebrevet.  

Sommerruter sommeren 2016: 
 

Følgende bestillingsrute kjøres  
i perioden 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 

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

Lesestund for de minste: 
 

Sarah Catharina Kilen finner frem noen bøker 
for de yngste barna og leser høyt lørdag 27.  
august 10.00 og kl. 11.00. Dette finner sted på 
biblioteket Åkle. Vi kjører samme opplegg siste 
lørdag i mnd i september, oktober og november. 

        Bygdebrevet for 20 år siden: 
                           - viktig lokalhistorie - 
 

Hovedsaken i august-utgaven i 1996 var innføring av 
kildesortering med hovedvekt på glass og papir 
(kompostering av mat– og hageavfall ble innført noe 
senere). 
”Eielandsvannet rundt” ble avholdt 18. august, mens 
det lokalhistoriske spelet ”Ein konventikkeldømt” ble 
fremført under museumsdagen i Fjermedal. Bygdekino: 

 

Mandag 15. august kommer bygdekinoen med to 
nye forestillinger. De blir etter planen vist i  
Ivelandshallen. Vi tar ned skilleveggen og gjør 
lokalene så hyggelige vi klarer å få til! 
 

Kl. 18.00: ”Istid 5” - På kollisjonskurs 
Kl. 20.00: ”Bad Moms” 
 

Iveland idrettslag selger tradisjonell kinomat. 

Istid 5 
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Iveland bedehus - program august:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.45 -  52 ganger pr år! 
 

* 01.08: Glo-møte / enkel bønnesamling kl. 19.30  
* 20.08: Ungdomsmøte kl. 20.00 
* 25.08: Misjonsforeninga samles kl. 19.30. Tale  
              ved Helga Mosland Raen 
* 28.08: Storsamling kl. 16.00 
* 29.08: Glo-møte / enkel bønnesamling kl. 19.30 
 
 

Følg ellers med på våre hjemmesider for evt.  
endringer.               www.ivelandbedehus.no  

Terminliste Iveland skytterlag:  
 

Trening og storviltprøve hver torsdag i  
august kl. 18.00. Kontaktinfo: Hans Ivar  
Eieland tlf. 952-21082 
 

Bålreglene er endret i år: 
Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å 
gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten til-
latelse fra kommunen. 

FUN 365: 

Kilandsenteret tilbyr gratis fritids-
tilbud for barn, ungdom og fami-
lier. Nye tilbud legges ut på våre 
hjemmesider.  
 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

Husk også: 
 

* ”Berefjell-opp” hver onsdag kl. 19.00 (fellesstart). 
Hovedløpet går søndag 4. september kl. 12.00 
* Ut på tur i Iveland: I perioden frem til 4. oktober 
kan du oppsøke til sammen ni turmål ulike steder i 
kommunen. Brosjyre og kart finnes i servicetorget og 
på våre hjemmesider.  
* Vanningsrestriksjonene  gjelder t.o.m. 31. august 
* 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 
* Sjakk-turnering på biblioteket: Årets turnering 
fortsetter tirsdag 30. august kl. 16.00. 

Iveland barnekor; nytt tilbud: 
 

Har du en gutt eller jente i alderen 4 år og opp-
over som er glad i å synge, er de veldig velkomne 
til å være med! Vi vil synge en god blanding av 
forskjellige sanger. Øvelsene blir på Iveland  
bedehus, annenhver mandag kl 17.30 - 18.30 (de 
mandagene det IKKE er SuperMandag) 

 

Datoene for høsten er: 29 aug, 12 
sept, 26 sept, 10 okt, 24 okt, 7 nov, 
21 nov, 5 des. Kontaktperson:  
Brita G Flattum, tlf 476-36949. 

                              Hus til salgs: 
 
Klokkargarden 12 vest 
(bildet), på Birketveit er 
nå til salgs. Interesserte 
kan henvende seg til 
Astrid Vatnestrøm på tlf. 
379-61813 / 975-13799. 

Kirkelig aktivitet: 
 

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

    Prosjekterte 3‐romsleiligheter: 
I Natelandsholtet 20 lbyr Stømne 
Byggfirma 4 prosjekterte 3‐roms leiligheter. 
Boligene leveres nøkkelferdig og klar l inn‐
fly ng. Priser fra 1,76 mill ‐ 1,84 mill + omk. 
 

Ta gjerne kontakt med megler Ole Mar n 
Eliassen på tlf. 
48 03 43 09 
for mer info. 


