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Vi har ledige stillinger i skole og barnehage 
fra august 2017. Fullstendig utlysningstekst 
finner du på våre hjemmesider.  
Søknadsfristen er 1. mars. 
 

Søknad om barnehageplass: 
Fristen for å sende inn søknad for barnehage-
året 2017/2018 er 1. mars. Kommunestyret 
behandlet de nye vedtektene 16. februar. 
Søknaden sendes inn elektronisk via våre 
hjemmesider. 

Mars 2017      -      årg. 31,  nr. 3 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (mars): 
 

Skriv et brev, en sms eller to, en mail eller et 
kort til et menneske som du tror vil sette pris 
på det. Forvent ikke svar, og spør ikke om 
vedkommende har fått det. 

April-utgaven av bygdebre-
vet ligger i din postkasse ca 
torsdag 30. mars.  
Innleveringsfristen er  
mandag 20. mars kl. 12.00.   
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Eiendomsskatt:                              
 

På våre hjemmesider kan du til enhver tid holde deg  
oppdatert på denne saken. Hurtiglink nederst på alle sider. 

Ledige stillinger: 

           Åkle kulturarena: 
 

Onsdag 1. mars kl. 10.00 - 17.00: 
Boksalg; «billig og rått». Alt av bøker kr. 10,-. Fyll en 
bærepose for kr. 100,-. Kun kontant betaling. Boksalget 
er KUN denne dagen. Bildet viser et lite utvalg. 
 

Onsdag 1. mars kl. 19.30:  
I januar 2017 utga Kjell Ola Dahl (bildet) boka 
”Scandinavian Star - katastrofen og skandalene”.  
På Åkle vil du få ny dramatisk info om ulykken som tok 
54 menneskeliv. I august 2016 konkluderte Politiet med at de ikke fant beviser på forsik-
ringssvindel eller at det skulle være mer enn én gjerningsmann. Men politiet har oversett 
sentrale fakta, unnlatt å avhøre mistenkte og latt være å sjekke aktørenes forklaringer. Det 
kan virke som politiet er mer opptatt av å forsvare sitt eget omdømme enn å belyse saken 
ordentlig. Dermed er saken fortsatt et åpent sår, for de pårørende og i den norske  
offentligheten (ref. bokforlaget) 

Kjell Ola Dahl vil også snakke litt om sin kr im-historie og avslutte med info om hans siste 
krimbok ”Kureren” (2015). Inngang kr. 100,-  Vi har betalingsterminal. Boksalg ved Norli 
Evje, boksignering. 
 

Mandag 6. mars kl. 19.30 - Reisekveld på Åkle kulturarena: 
Salgsleder innen ferieavdelingen hos Berg Hansen reisebyrå, Evy Ann Hummervoll kommer 
til Åkle. Hun vil vise bilder og informere om deres reisemål, nyheter og andre fristelser som 
vi håper dere vil være interessert i.  Kanskje har hun med seg et godt tilbud kun denne kvel-
den… !? Hun tar med brosjyrer som dere fritt kan ta med hjem. Gratis inngang.  
 

Onsdag 8. mars kl. 19.30 - «Rikets Stillstand» - humorkveld på Åkle kulturarena: 
En gjennomgang av helsetilstanden hos det norske folk. Stillstanden har satt inn. Oljepeng-
ene flommer ikke inn som før. Og herren og fruen er heller ikke som de engang var… 
«Rikets Stillstand» er et humørfylt skråblikk på livet i det digitale Norge. Forestillingen er 
beregnet for alle over 16 år. Tor Arne Johnsen er bl.a. kjent fra Hallo i uken, Brekeland 
Bensin & Camping og P2-mannsrevyen. Inngang kr. 100,-. Vi har betalingsterminal. 

Telefon:  
901-17842 
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Ung Kultur Møtes (UKM): 
 

Arrangementet blir avholdt 
på kulturhuset i Vennesla 
lørdag 4. mars. Billetter 
kan kjøpes på kulturhuset i 
Vennesla. Info: kulturleder på tlf. 901-17842.  

 

Et samarbeid mellom Vennesla og Iveland. 
 

Babysang på Iveland bedehus: 
Det blir babysang tirsdag 7. og 21. mars kl. 

11.00. Samling med sang og 
bevegelser samt kaffe og en 
hyggelig prat. Kontaktperson er 
Irene Tveit, tlf. 413-49247 
 

 

Politiske møter 
i mars: 
 

Onsdag 15.03: Tjenesteutvalget kl. 18.00 
Tirsdag 21.03: Formannskapet kl. 09.00 
 

Saksdokumentene finner du på våre hjemme-
sider ca 6 dager før aktuelt møte. 
 

200 kommunale tjenester: 
 

Iveland kommune 
tilbyr / har infor-
masjon om, ca 200 
kommunale tjenes-
ter. Du finner  
informasjon om alt 

dette på våre hjemmesider ”Tjenester” - 
”Tjenester A-Å”. 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 9. mars 
Grønn dunk (papir): 15. mars 
Plastsekk (plast):  15. mars 
Brun dunk (matavfall): 9. og 23. mars 
Glass og metall:  23. mars 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon er åpen tirsdag 28. mars mellom 
kl. 16.00-19.00. 
 

   Bygdebrevet for 20 år siden                             
          - viktig lokalhistorie - 
 

I mars 1997 var følgende saker i fokus: 
a) Linda & Hedda vurderte å starte opp et 
voksenkorps / storband for voksne over 30 
år. 
b) Barne– og ungdomsplan godkjent av 
kommunestyret 
c) Iveland trekkspillklubb skulle selge sitt 
høytaleranlegg 

Ledig plass i kulturskolen:  
Vi har ledig plass innen gitar/trommer, med 

mulighet for oppstart 
umiddelbart. Info: kul-
turleder tlf. 901-17842  

Bedehusbasar lørdag 11. mars kl. 17.00:  
 

Det er tid for den årlige bedehusbasaren igjen. 
Mange kransekaker og andre gevinster på øyeblikks, 
og flotte gevinster på bøkene. Fiskedam for barna. Andakt 
ved Frode Frigstad. Sang av Iveland barnekor. 
 

Kafè med pølser, kake, brus og kaffe. Vi håper du får med 
deg noen og kommer innom. Vi håper på fullt hus og  
hyggelig stemning rundt kafè bordene.    

Vatnestrøm grendelag ar rangerer  
årsmøte på Vatnestrøm oppvekstsen-
ter fredag 3. mars kl. 19.00 

Matkurs for menn: 
 

Vatnestrøm grendelag planlegger matkurs for menn i uke 
11-14 (4 ganger) på VOPS. Ukedag avklares snart. 
Det blir ulike tema på hver kurskveld (f.eks tradisjonsmat, 
fisk/skalldyr, tapas etc) 
 

Målsetting: Hvordan lage en 3 retters meny som ikke er 
vanskelig å lage men som blir en suksess! 
 

Kursholder legger opp til et lærerikt og gøy kurs, og alt 
skal lages fra bunnen av. «Toro» er forbudt! Deltakerne får 
med oppskrift og informasjon etter hver kurskveld. 
 

Åpent for alle menn over 18 år. Egenandel kr. 400,-. 
 

Påmelding til Tina Lunden tlf. 472-88750 innen mandag 6. 
mars. Kursholder: Thor Erik Hangeland (988-68158). 
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Servicetorget er betjent mandag -  
fredag mellom kl. 09.00 - 14.00. 
Kommunehuset holder åpent 
mellom 08.00-15.30.  
 
 

Åpent møte om kosthold: 
Setesdalen Revmatikerforening invi-
terer til åpent møte om kosthold på 
kommunehuset tirsdag 21. mars kl. 
18.00 - 20.30.  
Foredragsholder Christina har bachelor i ernæring og 
vil lære oss om kosthold i forhold til betennelser i 
kroppen. Hun tar for seg revmatiske sykdommer, men 
også andre sykdommer som er et resultat av betennel-
ser. Bli med å ta aktivt del i din egen helse! 
Inngang kr. 30,-. Servering: Frukt/nøtter og kaffe. 
Kontaktinformasjon: 918-53278   

Siste nytt fra Krydderhuset: 
 

Lørdag og søndag (11.-12. mars) blir det kurs i  
tradisjonskost. Vi lærer om 
langtidsheving av brød og  
lage yoghurt. 
 

Onsdag 15. mars kl. 19.00 
blir det strikkekveld m/
kafe. «Strikkedrøm» - Ive-
lands nystarta garnbutikk v/
Marlyn Eieland kommer. 
 

Ivelandsdagene 2017 (deler av uke 35/36): 
 

Ber lag/foreninger/enkeltpersoner komme med inn-
spill og ideer til arrangement, både som de selv kan 
arrangere eller som vi prøver å hente inn. 
 

Kontakt kulturleder på tlf. 901-17842 eller mail: 
fub@iveland.kommune.no 

Informasjon fra  
frivilligsentralen: 
 

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

Tirsdagsaktiviteter på huset: 
* Årsmøte tirsdag 7. mars kl. 18.00 
* Datakafe 14. mars kl 18.00 
* Kvinneklubb 21. mars kl 18.00   
* Sangkveld med husorkesteret (Wicki, Lillian, 
Håkon, Jonny og Tord) 28. mars kl. 18.00.  
Bevertning. 

Kjærligheten er en råtass: 
 

Torsdag 23. mars kl. 18.00 inviterer vi hele  
Iveland til en kveld med Eva Dønnestad og  
Martin Mølsæter fra RVTS–Sør (ledende fagmiljø 
innen psykiske traumer). 
Vi samles på Iveland bedehus. 
 

De gir svar på spørsmålet:  
Hva er viktig for barn og unge?  
 

Sett av kvelden, og få del i noe av 
kunnskapen som personalet i  
skoler og barnehager i Iveland 
allerede har fått. 
8. klasse selger mat og drikke til 
inntekt for deres tur til Polen.  
Basar i pausen. 

NAV-Iveland: 
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag  
mellom kl. 12.00-14.00. Åpent alle dager mellom 
kl. 09.00-15.00 for timeavtaler. Timeavtaler gjøres 
på tlf. 55 55 33 33 eller på kommunehuset.  

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdri-
vende i Kristiansand. Kurset inneholder grunnleg-
gende informasjon om skatt, merverdiavgift, elek-
tronisk innlevering og litt om krav til regnskap.  
Info: www.skatteetaten.no/kurs 

Mandag 13. mars  
(Ivelandshallen eller på Åkle) 

Eva  
Dønnestad 
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Iveland bedehus - program mars:  
 

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

* 02.03: Torsdagskveld på bedehuset. Kjetil Viland 
              og Vigdis Syvertsen bidrar  
* 03.03: Kvinnenes internasjonale bønnedag  
              kl. 11.00 
* 06.03: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 09.03: Misjonsforeninga; Sang og musikkmøte v/ 
              Bente Risdal 
* 11.03: Bedehusbasaren 
* 13.03: Barnekoret kl. 17.30-18.30 
* 16.03: Torsdagskveld på bedehuset v/Jens Ole 
              Høiåsen / Husbandet 
* 17.03 - 19.03: Inspirasjonshelg v/Andreas Norli 
* 20.03: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 20.03: Årsmøte. Medlemmene får innkalling 
* 27.03: Barnekoret kl. 17.30-18.30 
* 27.03: Glo-møte kl. 19.30 
* 30.03: Torsdagskveld på bedehuset v/Marianne Fjell 
 

Følg med på www.ivelandbedehus.no  

Utstyrsbua: 

 

Gratis utlån av 
utstyr for  
helårsbruk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

Husk også: 
 

* Fotball for barn mellom 4-7 år på Vatnestrøm 
hver tirsdag mellom 17.30-18.45. Kontaktinfo:  
958-71705 
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går  fra  
Iveland bedehus kl. 10.00. Kontaktperson: Solveig Aa-
gesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863. 
* Fredagsklubben i hallen 10. mars. Buss t/r  fra 
hhv Skisland og Vatnestrøm kl. 18.30 / 22.30. 

Kirkelig aktivitet: 
 

05.03: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Ivar Skippervold 
26.03: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 18.00 (mrk ti-
den). Diakoniens dag. Årsmøte. 

 

Koselig hytte til leie nær  
Ogge Gjesteheim: 

 

Tømmerhytte med 3 soverom og hems, bad 
med varmekabler, praktisk kjøkken med 

oppvaskmaskin og koselig stue med  
peis-ovn til leie.  

 

For nærmere informasjon, kontakt: 
 

Siri Belland siribell70@gmail.com  
Telefon: 37276713 / 91123575 

Bruktbu kken ønsker å takke alle våre kunder og alle dere som har levert varer gjennom 2016. Regnskapet 
er nå klart.  Kr 88.000 av overskuddet blir fordelt l barne‐ og ungdomsarbeid på Iveland Bedehus og  
Acta – Normisjon region Agders barne‐ og ungdomsarbeid. Bu kken er åpen hver lørdag fra kl 11.00 l kl 

15.00. Velkommen innom!                           Du finner oss på facebook: Galleri Normisjon Iveland 


