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Kulturskolen 2018-2019: 
 

Det er inngått en 
avtale mellom 
Vennesla og Ive-
land kommuner 
ifm kulturskole-

tilbudet fra august 2018. Fra kommunens side 
vil piano-undervisning blir prioritert, men barn 
og ungdom i Iveland har mulighet til å søke på 
samtlige tilbud som Vennesla kulturskole tilbyr! 
Piano undervisningen vil med god sannsynlighet 
bli på Iveland. Dette er likevel umulig å si før vi 
har fått den endelige oversikten over antall  
søknader fra barn og ungdom i Iveland.  
Fremdriftsplan: 
1. Gå inn på venneslakulturskole.no. Her finner 
du mye god informasjon. 
2. Registrer din søknad i høyre kolonne - velg 
«Innlogging speedadmin».  
3. Søk om plass innen 15. mai 
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Månedens oppfordring (april): 
 

Gå med en blomst, noe nybakt eller noe annet til 
en i ditt nabolag eller vennekrets, som har  
opplevd sorg, smerte eller sykdom.  
Kanskje de allerede venter på deg? 

Mai-utgaven av  
bygdebrevet ligger i din  
postkasse ca 30. april.  
Innleveringsfristen er mandag 
23. april kl. 06.35 (siste frist)   
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Korpsmusikk på 17. mai ? 
 

De som kan/vil være med å spille på 17. mai må 
huske å gi beskjed til Kjell (934-52168) eller 
Gunlaug (932-05417)! Veldig vanskelig når vi 
er så få. Vi må vite hvem som kan bidra! 

 

Påske basar onsdag 28. mars kl. 18.00 på 
Frikstad og Ljosland  
grendehus.  
Fine premier. 

Fotball / 
ball-lek: 
 

Ivelandshallen: 
Ball-lek for alle 4-5 åringene 
hver tirsdag mellom 16.30-
17.30. Kontaktperson:  
Kristin Moi, 974-20798. 
 

Fotballtreningen på  
Vatnestrøm for de yngste har 
dessverre sluttet. 
 

Trafikksikkerhetsplan: Kommunestyret vedtok 
15. februar forslag til program for arbeid med Trafikksik-
kerhetsplan. Høringsfristen er satt til 30. april. Dokumente-

ne og link til høringsuttalelse finner du 
på våre hjemmesider. 
 

Kulturmidler til lag/foreninger: 
 

Det er i år satt av ca kr. 26.000,- i  
kulturmidler. Lag og foreninger kan 
søke på disse midlene innen torsdag 3. 
mai. Benytt eget skjema på våre hjem-
mesider som er klart innen 10. april. 

Telefon:  
901-17842 

Skoleplansjer: 
 

Vi selger ut våre eldre skoleplansjer. Pris ca 
kr. 400,- pr stk. Vi tilbyr pakkepriser.  
Info: https://www.finn.no/bap/forsale/
ad.html?finnkode=113754399  
 

Kontakt kulturleder 
              tlf 901-17842 

 
 
 
 
 
 

Skolefritidsordning 
(SFO): 

 

Søknadsfrist 1. mai. Søk 
elektronisk via våre  

hjemmesider. 

Fredrik Netland: 
 

Søndag 6. mai blir det fest i Iveland! Da skal  
Fredrik Netland ordineres og innsettes som prest i  
Iveland og Vennesla.  I den forbindelse kommer både 
prost Gunnar Ellingsen og biskop Stein Reinertsen til å 
delta i gudstjenesten i Iveland kirke! Velkommen! 
 

Som dere vil se på side 4 har han nok blitt varm i trøya før denne  
dagen, etter en hektisk april måned! 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

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

Tømmekalender 
Grå dunk (restavfall):     5. april 
Grønn dunk (papir): 11. april 
Plastsekk (plast):  11. april 
Brun dunk (matavfall): 5 og 19. april 
Glass og metall:  19. april 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent  
lørdag 21. april kl. 10.00-13.00 og tirsdag 24. 
april kl. 16.00-19.00. 
 

Kulturprisen 2018: 
 

I år skal kulturprisen deles 
ut for 12. gang. Prisen er 
på kr. 7.000,- pluss diplom 
og en gave på inntil kr. 
1.000,-.  
Tildelingen vil finne sted høsten 2018.  
Ytterligere informasjon finner du snart på 
våre hjemmesider. 
Vi ønsker at DU skal komme med forslag til 
kandidater! Svarfrist 4. mai (utsatt frist).  
 

Bildet - Salve Øina, vinner av kulturprisen i 
1998. 

 

Det er et par ledige plasser på lefse og 
flatbrød kurset 9 og 10 april.  
Påmelding til Lalla tlf. 917-00849. 
 

Telerestriksjoner: 
 

I løpet av april vil det bli innført aksellastreduksjoner på de 
fleste kommunale veier. Aktuelle veier vil bli skiltet.  

Hagekveld - ditt valg!! 
 

* Onsdag 11. april kl. 19.00 (Åkle) 
* Mandag 16. april kl. 19.00 (Akt.) 
 

Fellesinformasjon: 
Astrid Mjåland (bildet) kommer og 
presenterer bilder fra hagen gjennom 
et helt år, men med ekstra fokus på 
våren generelt og Iveland spesielt. 
Hun vil komme med tips til et godt 
hagestell. 
Astrid driver «Astrids Hageservice» 
og kan gjerne bistå kunder med gode 
tips og veiledning for best mulig  
resultat! 
Vi håper på gode samtaler blant små-
kaker og kaffekopper! Sjekk gjerne ut 
hennes facebook-side «Astrids 
Hageservice». Gratis inngang.  
 
På Aktiviteten (Vatnestrøm) vil Birte 
Lill Thorvaldsen og Astrid M. Gavlen 
snakke litt om krydder og frø. 
Kaffepause med loddsalg. Her kan du vinne blomster, 
krydderplanter, frøposer m.m. 

Kommunestyret 5. april:  
 

Saksdokumentene finner 
du på våre hjemmesider  
om lag seks dager før  
aktuelt møte. 

Åkle kulturarena onsdag 4. april 
Gratis utlån av utstyr 

Tjenesteutvalget har vedtatt å legge ut  
forslag til Kulturminneplan 2018-2022 til 
høring og offentlig ettersyn. Kommer snart 
på våre hjemmesider. 
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Innendørsskyting skytterlaget: 
 

Onsdag 4. og 11. april kl. 18.00 i Ivelandshallen: 
Trening innendørs på 15m bane. Det skytes med 
kaliber 22. Skytterlaget har  
våpen og utstyr til utlån. Barn  
under 10 år må ha med en voksen. 
Det koster kr. 30,- for voksne.  
Barn gratis. 

 

Følg Iveland 
kommune på: 

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral: 
 

Babytreff hver  tir sdag mellom kl. 09.30-12.00, i  
samarbeid med helsestasjonen. 
 

* Strikkekafe torsdag 12. april kl. 18.00 
* Datakafe tirsdag 10. april kl. 18.00  
* Babysang tirsdag 24. april kl. 10.00 
* Bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00. 
* Ingen kompedag i mars pga påskeferie 
 

Iveland frivilligsentral holder åpent hver mandag,  
tirsdag og onsdag mellom kl. 09.30-14.00. Kom gjerne 
innom for en kopp kaffe og en hyggelig prat! 

Faste arrangement i «Aktiviteten»: 
- den gamle barnehagen på Vatnestrøm   
 

Søndagskafe 8. april kl. 15.00-17.00 (mrk tid): 
For hele familien. Siste søndagskafe før ferien 
blir 6. mai. Da er det også «baggasjeromssalg» 
kl. 13.00. Kaféen er åpen så lenge salget varer! 

Onsdagskafe: 
Onsdag i partallsuker kl. 11.00-13.00. Et treff-
punkt med gode samtaler. Ta gjerne med  
strikketøy og 30 kroner for kaffe og noe mat. 
Kommende måned samles vi den 4. og 18. april 
 

Torsdagsbingo - Radio Loland:  
Hver torsdag kl. 19.00. Kaffe og te kr. 10,-. Ta 
med bingoblokker. 
 

Utleie av bygget: 
Lag og foreninger kan ha møte og arrangement 
gratis. Private kan leie til bursdag og andre 
sammenkomster for kr. 200,- Tillegg for vask. 
Kontakt Turid L Homme (958-97867) eller 
Marit Fjordheim (901-34085) 

     Bygdebrevet for 20 år siden: 
            Tilbakeblikk til april 1998  
 

Hovedsakene: 
* Det nye vertskapet på Ivelandstaua, Irma og 
Harald, ønsket velkommen til sesongstart med 
salgsutstilling og musikk av Iveland skolekorps 
og Arendal veterankorps 
* Det var satt av kr. 25.000,- i tilskudd til private 
veier 

Kontaktinfo: 
414-82383 

Husk også: 
 

* Fredagsklubben i Ivelandshallen 13. apr il 
 

* Gå-grupper: Bli gjerne  med oss på tur  i nærom-
rådet, sammen med andre. Det er både sosialt og trive-
lig. Vi møtes ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved 
butikken på Skaiå torsdager kl. 10.00.  
Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470 
 

* Treningsutstyr Ivelandshallen: Vi selger  ut alt tre-
ningsutstyr fra det gamle treningsrommet i Ivelandshal-
len. Ring 901-17842 
 

Skattelistene for eiendomsskatt: 
 

…Er nå lagt ut til offentlig ettersyn, med klagefrist 12. 
april. Hver enkelt grunneier vil motta en skatteseddel 
med ytterligere informasjon om taksten på den ene 
siden og informasjon om klageadgang på den andre 
siden. Dersom det ikke fremmes klage på taksten vil 
denne bli stående og der-
med danne det endelige 
grunnlaget for  
eiendomsskatten i 2018. 
 

Listen finner du på kommunehuset og på våre  
hjemmesider på hovedsiden 
«Eiendomsskatt» (hurtiglink i footer nederst) 

Gratis påskeleir for familie: 
 

Onsdag 28. mars kl. 17.00 - søndag 1. april kl 
13.00. Velkommen til en hyggelig og aktiv  
påskeopplevelse i flotte omgivelser med aktiviteter 
og mye gøy på KilandSenteret. Info og evt  
påmelding til Bente Voreland tlf. 913-18096 
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Reklameplass i bygdebrevet: 
 

Det er mulig å reklamere i bygdebrevet. Pris pr 
annonse 200,- (1/8 A4 side) / 300,- (1/4 A4 side 
(som over)) pr  mnd + mva.  
Kontakt kulturleder på tlf. 901-17842  
 

Iveland bedehus - program april: 

→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00  
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
→ Dansegruppa: Se egen facebook side 
→ Barnekoret: Se egen facebook side 
 

* 26.03: SuperMandag kl. 17.00 
* 27.03: Kia cafe kl. 17.30 
* 27.03: Salig Blanding kl. 19.30 
* 28.03: Undervisningskveld kl. 19.30 
* 02.04: Misjonsforeninga kl. 11.00 
* 05.04: Undervisningskveld kl. 19.30 
* 09.04: SuperMandag kl. 17.00 
* 10.04: Kia cafe kl. 17.30 
* 10.04: CR team - Trevet kl. 19.00 
* 11.04: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 12.04: Misjonsforeninga kl. 19.30 
* 15.04: Fellesskapsgudstjeneste kl. 16.00 
* 16.04: Glo-møte kl. 19.30 
* 16.04: Undervisning med Arne Inge  
              Vålandsmyr kl. 20.00 

Kirkelig aktivitet: 
 

29.03: Forenklet gudstjeneste på 
Iveland omsorgssenter kl. 16.00  
v/Fredrik Netland 
 

01.04: Høytidsgudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland 
 

15.04: Fellesskapsgudstjeneste på bedehuset kl. 16.00 v/
Fredrik Netland. Utdeling av 6-7 års bok. Søndagsskolen 
deltar. Kveldsmat  
 

26.04: Samtalegudstjeneste i Iveland kirke kl. 18.00 v/
Fredrik Netland. Konfirmantfest på bedehuset etterpå. 
 

29.04: Konfirmasjonsgudstjeneste i Iveland kirke kl. 
11.00 v/Fredrik Netland. 
 

 

            TVEITHOLTANE 5 - IVELAND 

Enebolig med dobbel garasje på Skaiå til salgs.  
Gangavstand til butikk og barnehage, samt kort kjøre vei 
til Birketveit med post, butikk, skole m.m.  

Inneholder 
* 3 soverom, 2 bad, 2 stuer  
* Entrè, bod/vaskerom og kjøkken  
* BRA: ca 133m2 
* P-ROM: ca 127m2   
* Dobbel garasje ca 57m2 (2007) 
* Byggeår 2005 
 

Opparbeidet uteområde, gode solforhold 

Teknikker for lindring av smerte: 
 

Jeg kan nå u øre noen teknikker som kan virke  
lindrende på smerter i muskler og ledd: 
 

* Kinesiotape (bildet under)  
* Presskuleterapi 
* Soneterapi 
* Auriculoterapi 
* Massasje  
 

Du er velkommen  l å ringe Bank‐
klinikken på telefon 90011259 og  
avtale  me. Hilsen Arnvid Vidnes           
(medlem av Refleksologforeningen) 
 

 
 
 

Foto: www.wodasse.com 

Prisantydning kr. 2.450.000,

Kontakt: 
Roar: 

971-15842  

eller: 
Jeanette: 

934-01278 

19.04: Undervisningskveld kl. 19.30 
21.04: 20/40 kl. 19.30 
23.04: SuperMandag kl 17.00 
24.04: Kia cafe kl. 17.30 
24.04: Salig blanding kl. 19.30 
25.04: Undervisningskveld kl 19.30 
26.04: Konfirmasjonsfest  
 

Følg med på deres hjemmesider og/eller facebook for evt 
endringer i programmet. 


