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Ut på tur i Iveland: 
 

Nytt opplegg vil etter planen være klart i  
begynnelsen av mai måned. Oppsøk gode  
turmål i løpet av 
vår, sommer og 
høst - og bli med i 
trekningen av fine 
premier. 
 

Informasjon fra frivilligsentralen: 
 

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

Aktiviteter i mai måned: 
* Datakafe 9. mai kl. 18.00 
* Basar 20. mai kl. 14.00 
* Kvinneklubb 23. mai kl. 18.00. 
Minner om turen til Fredrikstad 18.-20. juni. 
Påmeldingsfristen er 1. mai   
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Månedens refleksjon (mai): 
 

Det er sagt av den største norske folkesyk-
dommen er ensomhet. Ensomheten kan for-
sterke andre følelser som manglende selvtil-
lit, selvmedlidenheten og følelsen av håpløs-
het. Det går an å være ensom midt blant to 
eller mange. Våg å si det, - kanskje noe skjer.  

Juni-utgaven av bygdebrevet 
ligger i din postkasse ca 30. 
mai. Innleveringsfristen er  
mandag 22. mai kl. 08.00 
(NB! Alt gjøres ferdig denne dagen)   
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

     Gratis familieleir 28. april - 30. april: 
              - Abborfiske på Kilandsenteret -  
    To samlinger (28.04-29.04 og 29.04-30.04) 
 

Nå begynner fiskesesongen og vi vil invitere dere til å være 
med på fiske med garn og teiner i Kilandsvannet. Fangsten 
renser og røker vi. Oppholdet inkluderer overnatting,  
fullpensjon og andre aktiviteter. 
 

Påmelding til Bente Voreland tlf. 
913-18096. 
 

Dette er et tilbud i regi av prosjektet 
«FUN365». Alle aktivitetstilbudene 
legges ut på våre hjemmesider. 

 

 

Kulturskolen  
2017-2018: 

Kulturskolen tilbyr undervisning på fiolin, gitar, piano, 
bass, trommer og mulighet for samspill/band. Muligens vil 
vi også kunne tilby et tidsavgrenset kurs i tegning. 
 

Søknadskjema for kommende skoleår med utfyllende infor-
masjon 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.  

Vandretur på Lognøya: 
- naturlos søndag 14. mai kl. 11.00 
 

Det vil bli en god del lokalhistorisk informa-
sjon underveis. Du får høre med om bl.a.  
tømmerfløting i Ogge, skitogene, husmanns-
plasser, fugle- og dyreliv og Ogge i krigens 
dager. Turen vil stort sett gå i små kupert  
terreng på mindre stier med innslag av noe 
myr. Godt fottøy anbefales. Dette er en  
familietur på ca 5 km. Mulighet for transport 

med flåte til startpunkt!  
 

Fremmøte: Fredheim, like ved 
Ogge gjesteheim 
 

Naturlos og arrangør:  
Roald Omdal tlf. 41214142 og 
Rune Djupesland  
(foto: Rune Djupesland) 

Telefon:  
901-17842 

Kulturmidler til lag og foreninger: 

 

Det er i år satt av kr. 28.000,- i kulturmidler. Lag og 
foreninger kan søke på disse midlene innen onsdag 3. 
mai. Benytt eget skjema på våre hjemmesider.  

Utstyrsbua: Gratis utlån av utstyr for 
helårsbruk. Du finner utstyret ved  
servicetorget, tlf. 379-61200.  
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Babysang på Iveland bedehus: 
Det blir babysang tirsdag 2., 16. og 30. mai 

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

Strikkekafe: 
 

Vi samles på Bestestaua torsdag 11. mai kl. 
18.00. Ellen kommer for å lære oss å strikke 
magicloop. Det er å strikke to ermer samtidig 
på en rundpinne. Har du lyst til å prøve dette 
så ta med en rundpinne 80 cm, og gjer-
ne strikketøy av diverse art. Velkommen til 
å prøve noe nytt innen strikking, eller 
kom gjerne bare for å treffes! Kaffe og noe å 
bite i. Alle er hjertelig velkommen med eller 
uten håndarbeidet!   
 

17. mai 2017: 
 

Årets hovedtaler blir 
Aslak Fjermedal 
(bildet). Konferansier 
Thor Olav Reiersdal. 
Underholdning ved 
mellomtrinnet på Ive-
land skole, dansegruppa 
«Non-Stop» og barne-
koret ved Iveland bede-
hus. Salg av grillmat. 
Følg med på plakater 
rundt i kommunen og 
på våre hjemmesider 
fra begynnelsen av mai 
måned. 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 4. mai 
Grønn dunk (papir): 10. mai 
Plastsekk (plast):  10. mai 
Brun dunk (matavfall): 4. og 18. mai 
Glass og metall:  18. mai 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon er åpen lørdag 6. mai (10.00-
13.00) og tirsdag 30. mai (16.00-19.00). 
 

   Bygdebrevet for 20 år siden                             
          - viktig lokalhistorie - 
 

I mai-97 kom det ut to bygdebrev. Noen saker: 
* Eieland skule ble valgt til kommunens  
   kulturminne ifm «Kulturminneåret 1997» 
* Info om sommer-aktiviteter på Ivelandstaua 
* Hagevandring på Skaiå 
* Elisabeth Leifsen holdt tale for dagen på 17.  
   mai (kveldsarrangementet) 

Ledig plass i kulturskolen:  
Vi har ledig plass  
innen gitar/trommer, 
med mulighet for opp-
start umiddelbart.  

Informasjon: Kulturleder tlf. 901-17842  

Faktura og brev 
sendes digitalt: 
 

Iveland kommune sender ut 
post og kommuniserer  
elektronisk. Snart kommer også 
faktura direkte i din  
elektroniske postkasse. 
 

Den løsningen vi har valgt å 
bruke heter Digipost. Dette er en sikker løsning hvor du 
enkelt kan opprette din egen private postkasse på nett, 
kostnadsfritt, for mottak og oppbevaring av elektronisk 
post. Har du tegnet en avtale om elektronisk postkasse, 
trenger du ikke å se etter digital post fra kommunen. Du 
får varsel på SMS eller e-post når du har mottatt ny faktura 
eller et brev. 
 

Med digital postkasse får du: 
* Samlet post fra det offentlige trygt og gratis ett sted 
* Tilgang til posten din hvor og når du vil 
* Varsel på SMS eller e-post når du får viktige brev 
* Raskere svar og informasjon fra det offentlige 
* Lagret all viktig post samlet på et sikkert sted 
* Spart miljøet og redusert offentlige utgifter 
* Post fra private avsendere på samme sted 

Iveland kommunes kulturstipend: 
 

Formålet med Iveland kommunes kulturstipend 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 aldersgruppen 15 – 25 
år. Den som søker må bo i kommunen eller ha nær tilknyt-
ning til kommunen. Mer  
informasjon samt søknads-
skjema finner du på våre 
hjemmesider.  
        Søknadsfristen er  
         onsdag 3. mai.  
 

      Bildet er fra utdelingen i 2016 
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Iveland ungdomslag:   
 

Det er igjen drift i Iveland  
ungdomslag. Formann er Kaja  
Honnemyr tlf. 478-55951. 
 
 

Politiske møter i mai: 
 

Torsdag 18.05: Formannskapet kl. 09.00 (ekstramøte) 
Onsdag 24.05: Tjenesteutvalget kl. 18.00 
Tirsdag 30.05: Formannskapet kl. 09.00 
Saksdokumentene finner du på våre hjemmesider  
ca seks dager før møte. 

Biblioteket på Åkle: 
 

Ved hjelp av Nasjonalt lånekort (gratis) har du 
tilgang til hele vår samling ca 63 timer i uka. Vi 
har Norges største avisarkiv og tilgang til ca 5300 
aviser og tidsskrift på ca 70 språk.  

 
Hold deg oppdatert på nye  
bøker, tilbud og arrangement 
via snap;  
Brukernavn: iveland-biblio 

NAV-Iveland: 
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag  
mellom kl. 12.00-14.00. For kontakt utenom  
åpningstidene, ring tlf. 55 55 33 33.  

Plan til høring: 
 

Tjenesteutvalget vedtok den 15. mars å legge forslag 
til detaljregulering av Vatnestrøm industriområde ut 
på høring og offentlig ettersyn. Alt av dokumenter 
finner du på 
våre hjemme-
sider.  
 

Høringsfristen 
er 12. mai. 

Baggasjeromssalg: 
 

Søndag 7. mai kl. 12.00 blir det baga-
sjeromsalg på Vatnestrøm oppvekstsenter. 
Vatnestrøm grendelag står for kiosk hvor 
du kan kjøpe pølse, vaffel, brus, kaffe og 
is. Det koster 50 kroner for standplass. 
Fyll opp bagasjerommet, ta med deg  
venner og familie - og kom!  Be there! 

Åkle kulturarena mandag 8. mai 

Lyst til å lære litt om urter/krydder? 
Torsdag 4. mai kl.18.00 blir det kurs i Krydderhuset 
i Omestadvegen. Temaet er ”Planting og stell av ur-
tehagen”. For mer info ring 909-52218 eller e-post: 
astridgavlen @hotmail.com.  
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Iveland bedehus - program mai:  
 

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

* 04.05: Misjonsforeninga. Egil Grindland kommer 
* 08.05: Barnekoret 
* 11.05: Torsdagskveld på bedehuset. Elin  
              Fagerbekke kommer 
* 14.05: Søndagsskole 
* 15.05: SuperMandag 
* 18.05: Misjonsforeninga (temamøte). Svein  
              Kleivane snakker om Terje Vigen 
* 20.05: Ungdomskveld 
* 21.05: Storsamling kl. 16.00 
* 22.05: Barnekoret 
* 22.05: Glo-møte kl. 19.30 
* 28.05: Søndagsskole 
* 29.05: SuperMandag 
 
                     
 

Følg Iveland kommune på: 
 
 

      

    I Aust-Agder slukker FM-nettet for  
                 NRK onsdag 21. juni  

Husk også: 
 

* Siste fredagsklubb i hallen før sommeren blir 12. 
mai. Vi gjør oppmerksom på at busstilbudet t/r fra hhv 
Skisland og Vatnestrøm dessverre har opphørt, av øko-
nomiske årsaker. Vi oppfordrer til samkjøring. 
* 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. 
* Ruslegruppa: Har  nå star tet opp igjen. Fremmøte 
ved Iveland kirke kl. 13.00. Informasjon:  
Lalla tlf. 917-00849 

Kirkelig aktivitet: 
 

30.04: Konfirmasjonsguds- 
tjeneste i Iveland kirke kl. 
11.00 v/Ivar Skippervold.  
Sang ved Renate Aasen 
 

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

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

Stell på kirkegården: 
Våren er kommet, og vi liker å ha det fint på kirkegår-
den vår –  mange har allerede ryddet opp etter  
vinteren. Minner om at løse gjenstander ikke skal  
oppbevares ved gravstedet når de ikke er i bruk. Har 
du behov for hjelp med planting av blomster og stell, 
kan dette bestilles gjennom kirkevergen – enten for ett 
år om gangen eller ved opprettelse av et såkalt grav-
legat. Har det vært endring i hvem som er fester for  
familiens graver, eller du lurer på noe i den forbindel-
se, ta gjerne kontakt. Nærmere opplysninger fås hos 
kirkeverge Adina Skaiaa, mobil 97506190, e-post: 
post@iveland.kirken.no 

Vi søker etter renholder på  
        Grosås Senter: 
 

Vi har behov for en eller flere  
personer som kan være med i  
renholdsteamet på Grosås.  
Arbeidet skjer på tilkalling, da  

behovet for renhold varierer etter bookingen på 
senteret. Lønn etter avtale. 
 

For informasjon om stillingen, kontakt Tor Jørgen 
Aabel., telefon 916 62 770 eller epost 
tja@ellelnorge.no. 

INFORMASJON: 
 

Følg med på 
www.ivelandbe

dehus.no  


