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Det blir oppfriskningskurs 
for senior bilførere på  
kommunehuset onsdag 
12. og onsdag 19. juni - 
begge dager mellom 
12.00-15.00. Påmelding 

på tlf. 379-61200 innen 7. juni. 
 

Kulturskolen 2019/2020: 
Vi tilbyr piano, gitar og tromme undervisning 
ved Iveland skole torsdager etter skoletid. 
Barn og ungdom fra Iveland kan også søke plass 
i dans, teater og kunstgrupper i Vennesla.  

Søk om plass fra august 2019 via 
eget skjema på vår hjemmeside. 
Søknadsfristen er 15. mai.   
Kontaktinformasjon:  
Kulturleder, 901-17842 
 

Ledige stillinger:  
Fra 1. oktober skal Setesdal Miljø 
& Gjenvinning ta over innsamling 
av avfall med egne renovasjonskjø-
retøy og skal ansette eget  
personal for dette. Det blir av den grunn fire  
ledige 100% stillinger som renovatør/
servicearbeider. Søknadsfrist er mandag 6.mai. 
Kontaktinfo: Svend Aage Petersen, 975-89890 
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Månedens oppfordring (mai): 
 

Du utfordres i mai (og resten av året) til ikke å 
gå forbi tiggernes og gatemusikantenes kopper. 
Ha alltid penger i lomma som du kan putte 
oppi. 

 
 
 

 
 

Juni-utgaven av bygdebrevet ligger i din  
postkasse ca 29. mai. Innleveringsfristen er  
senest tirsdag 21. mai kl. 09.00. 
  
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 

«Ut på tur i Iveland» 
Opplegget vil etter planen 

være klart til 17. mai 

Dette skjer i mnd.skiftet april/mai: 
 

28. april: Konfirmasjonsgudstjenete i Iveland 
kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland 
 

28. april: Spiritual- og gospelkonsert i Iveland 
kirke kl. 19.30 
 

29. april: Trafikk sikkerhets kveld på FIX kl. 
18.00-21.00. Nullvisjon blir med 
 

30. april kl. 10.00-15.00: Ta med din sykkel og 
motta gratis service ved kommunehuset! 
 

30. april: Friluftsmannen Sven Richard Møller på 
Åkle kulturarena kl. 19.00. Inngang kr. 100,- 

Elevutstilling på Åkle: Mennesket mot naturen 
 

Elevene i 10. klasse ved Iveland skole stiller ut skulpturar-
beidene sine på Åkle. De har jobbet med gjenbruksmate-
rialer for å lage skulpturer med fokus på miljø. Elevene 
valgte et tema å fordype seg i og skapte et tredimensjonalt 
kunstverk som belyser de aktuelle temaene. Det er viktige 
temaer som får fokus i utstillingen; bl.a. CO2-utslipp,  
global oppvarming og utryddelse av dyrearter. Skulpturene 
er bygget opp av gamle data og tastaturdeler. Skulpturene 
er utstilt i biblioteket på Åkle, de er vel verdt å se. 

Fredagsklubben i  
Ivelandshallen fredag  

10. mai kl. 19.00 

Søk om plass i SFO  
innen 1. mai. Benytt vårt 

elektroniske skjema 

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc. 
Pris fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr gode pakkepriser. 

Vi gjør kommunen pen! 
 

Vatnestrøm: Onsdag 8. mai 17.00
-19.00. Fremmøte VOPS. Saft, 
kaffe og kake til alle etter endt 
dyst. 
 

Skaiå: Tirsdag 7. mai kl. 16.30. 
Fremmøte Energiparken. Grillings og kake til alle  
arbeiderne etter endt økt. 
 

Birketveit-tjønna: Lørdag 11. mai kl. 10.00. Iveland  
fiskelag arr opprydding langs tjønna. Oppmøte ved brann-
stasjonen. Grillings etter endt arbeid. 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

Veiledningssenteret har følgende åpningstider 
for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag og 
fredag mellom 12.00-14.00.  
 

Har man timeavtale vil denne finne sted i  
åpningstidene som er 09.00-15.00. For kon-
takt utenom åpningstidene ring 55 55 33 33. 

 

Ferdselsveger fra Skisland: 
Naturlos 26. mai kl. 13.00:  
 

Turen er ca 10 km og går for det meste på sti, 
noe ulendt terreng og er middels krevende. 
Gode tursko/fjellsko er en fordel. Ta med mat 
& drikke. 
Naturlos: Svein Hillestad, Olav Nilsen og  
Håkon Honnemyr. Kontaktinfo: 979-72619 
(Svein).  
Fremmøte: 3 km fra 
Røyknes, forbi  
Skisland mot  
Beiehølen 

Tour of Norway: 
 

Torsdag 30. mai ca kl. 15.45 
passerer verdens beste syklister 

Iveland / Birketveit.  
 

Det blir et lokalt arrangement 
på Birketveit fra ca 14.30-
15.30 med sykkelløp for de 

minste og gratis pølser, brus, 
frukt og is m.m.  

Kulturmidler og kulturstipend: 
 

Kulturmidler: Det er  i år  satt av kr . 25.000,- i kultur-
midler. Søknaden sendes elektronisk via eget skjema på 
vår hjemmeside. Søknadsfristen er tirsdag 7. mai.  
 

Kulturstipend: Barn og unge inntil 20 år  kan søke 
kulturstipend. Vi har inntil kr. 8.000,- til fordeling.  
Søknadsfrist er tirsdag 7. mai. 
 

Kontaktperson: Kulturleder, tlf. 901-17842 

Tømmekalender 
Grå dunk (restavf.):  2. og 24.mai 
Grønn dunk (papir):    8. mai 
Plastsekk (plast):         8. mai 
Brun dunk (matavfall): 2., 16.  
                                      og 24. mai  
Glass og metall:  16. mai 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent 
tirsdag 28. mai kl. 16.00 - 19.00 

Det skjer på Vatnestrøm: 
 

Baggasjeromsalg med søndagskafe:  

Søndag 5. mai kl. 13.00 ved VOPS. I 
fjor var det 25 selgere. Kommer det flere 
i år? Aktiviteten (kafeen) er åpen under arrangementet. 
Salg av vafler og pølser. Salg og trekning på vårlotteriet 
der kransekaker og pizzagavekort var hovedgevinster.   

 

Småbarnstreff: Onsdag 15. og 29. mai kl. 10.00 
 

»Moonlight Vatnestrøm» fredag 3. mai. Buss fra Iveland 

Tour of Norway -  
medarbeidere:  

Vi trenger 6 frivillige vakter 
langs traseen i Iveland  

torsdag 30. mai. Meld inn 
din interesse til kulturleder 

på tlf. 901-17842 
Iveland skytterlag:  
 

Trening og storviltprøve hver 
torsdag kl. 18.00 på Ivedal 
skytebane.  
Skytingens dag søndag 12. mai kl. 13.00 

Biblioteket er vanligvis betjent tirsdag 12.00
-18.00 og torsdag 15.00-18.00. 

Iveland, Evje og Hornnes diabetesforening har  med-
lemsmøte på kommunehuset onsdag 22. mai kl. 18.00. 
Tema: Førstehjelp ved diabetes 

Foreldremøte mandag 13. mai: 
 

Iveland skole arr foreldremøte på 
Iveland bedehus kl. 18.30 for 1.-
7. trinn. Foreldre til elever i 8.-10. 
trinn er også hjertelig velkommen.  
Besøk fra «Barnevakten».  
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Lefsekurs: 
Liv Moi holder kurs på Frivilligsentralen /  
Bestestaua tirsdag 7. mai kl.16.00. Ta med 3 - 4 
kg poteter ferdig kokt og malt - gjerne Folva 
eller Beathe. Videre kjevle + fløy, 1 liter hel-
melk og 3 egg samt takke om du har. 
Påmelding til Lalla innen 30. april på tlf 
91700849.  

Iveland frivilligsentral: 
 

             * Datakafe: Tirsdag 14. mai  kl. 18.00 

Strikkekafe:  
Torsdag 9. mai kl. 18.00: 
Kafe og noe å bite i. Alle 
er hjertelig velkommen 
med eller uten håndarbeid! 
Informasjon; Marit tlf: 911-23519. 

 
 
 

 

Kontaktinfo: 
414-82383 

Våre åpningstider: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30-14.00, 
samt søndag kl. 17.00-20.00. 
Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00 

Politiske møter i mai: 
 

* Tjenesteutvalget 22. mai kl. 18.00 
* Formannskapet 28. mai kl. 09.00 
Saksdokumentene vil du som alltid finne 
på våre hjemmesider ca 6 dager før aktuelt møte.  

17. mai 2019: 
Dagen følger et tradisjonelt  
opplegg. Årets hovedtaler blir 
Kaja Honnemyr (bildet).  
 

Musikalske innslag ved Iveland 
barnekor («Ekko») samt Marthe og Kjetil 
Åsvald Åsen (bilder). Utdeling av kultur-
prisen. Følg med på plakater rundt i kom-
munen og 
våre hjem-
mesider fra 
ca 9. mai. 

Hver tirsdag mellom 
09.30 - 13.00 

Vil du ha utsikt og god plass ute og inne? 
 

Tusenårstomta Solbergvn. 4, ca 2 km frå Iveland  
sentrum, er til salgs. 10,6 mål solrik tomt. BRA 129,6 + 

bod og 1,5 garasje. Konsmohus, bygt i 2005.  
Alt på eitt golv. Livsløpsstandard.    

 

Jordvarme. Tre soverom, det største med  
minikjøkken. To dusjbad. Grovkjøkken.  

Strai kjøkken med kjølehjørne. 
 

Stor stove med peisovn og kontorkrok. Altifiber. 
Eigen reguleringsplan for Tusenårstomtene  

sikrar mot fortetting. 
 

Åpent hus lørdag 4. mai kl. 13.00-17.00 
Kom  -  sjå   -  få meir informasjon! 

 

Prisantydning kr. 2.790.000,- + omk ca 2,6 %  
( Sørmegleren). Kontakt eigar Anna Ubostad   

41 55 23 86  / 37 40 25 40 

Mandag 6. mai (merk dag!) 

Aktivitetsskolen (idrettskolen):  
Samles annenhver onsdag i oddetalls-
uker) i Ivelandshallen mellom 17.30-
18.30 for aldersgruppa 5 år - 5. trinn. 
Info: Tonje, 977-28404. 
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Iveland bedehus - program mai: 

→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00  
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
→ Bønnemøte; Hver mandag kl. 19.00  
→ Barnekoret: Har egen facebook side 
 

* 28.04: Storsamling, gudstj., søndagsskole 11.00 
* 30.04 og 28.05: Salig Blanding kl. 19.30 
* 02.05: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 03.05: Fredagsklubben kl. 19.00 
* 04.05: 20/40+ kl. 20.00 
* 07.05 og 28.05: KiA cafe kl. 17.30 
* 08.05 og 22.05: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 09.05: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 12.05: Storsamling-gudstj.-søndagsskole 11.00 
* 13.05: Iveland barnekor kl. 17.30 
* 16.05: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 23.05: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 26.05: Storsamling-gudstj.-søndagsskole 11.00 
* 30.05: Torsdagskveld kl. 19.30 

 

Kirkelig aktivitet: 
 

* 05.05: Hovedgudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland 
* 17.05: Hovedgudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland 
* 02.06: Hovedgudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland 

 
 

* Gå-gruppa:  
Bli gjerne  med oss på tur i nær-
området, sammen med andre. Det 
er både sosialt og trivelig. Vi mø-
tes ved bedehuset mandager kl. 
10.00 og ved parkeringen ved 
Skaiå barnehage torsdager kl. 
10.00. Kontaktperson:  
Solveig Aagesen 482-15470 
 

* Ruslegruppa samles ved  
Iveland kirke hver tirsdag kl. 
13.00. Kontaktperson; Lalla tlf. 
917-00849 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. mars 

Ordførerens hjørne: 
 

Kom mai, du skjønne milde! 
 

I april skrev jeg om frivilligheten i 
Iveland hvor jeg inviterte lag og 
foreninger til et møte for å finne ut 
hvor skoen trykker og hva vi kan 
samarbeide om. Vi var ca. 25 perso-
ner tilstede der vi ble bedre kjent 
med både utfordringer og muligheter de ulike lag og forening-
ene står overfor. Det kom tydelig frem at det er vanskelig å få 
engasjert folk og at det krever mye å få inn frivillige. Vi job-
ber videre med de ulike utfordringene som kom opp i møte og 
det var gledelig å se hvordan ulike foreninger fant arenaer og 
temaer å samarbeide om. I sum ble det et godt møte og vi skal 
møtes igjen. 

Mai er nesten sommer og full av festdager, men først og 
fremst er mai Norges måned med rødt, hvitt og blått og en tid 
for ettertanke, takknemlighet og glede. 

 I 2015 feiret vi at det var 70 år siden frigjøringen. I 2019 kan 
vi feire at det er 100 år siden alle fikk lov å stemme ved valg 
uavhengig av sosial og økonomisk status eller personlige 
egenskaper.   

For meg handler det om at formidling av Norges historie gir 
oss en mulighet til å bevisstgjøre dagens unge på verdiene som 
våre veteraner og befolkningen for øvrig kjempet for og som 
faktisk er bakgrunnen for at vi kan glede oss over at vi lever i 
et trygt og fritt land i dag. Grunnloven er den 200 år gamle 
oppskriften på det landet vi har i dag der medmenneskelighet 
trumfer likegyldighet. Det skal vi være stolte av. 

For meg som ordfører er vår frigjøringsdag 8. mai sammen 
med 17. mai de to dagene som fremkaller noe helt spesielt, 
både sterke følelser og stor takknemlighet. Jeg gleder meg til å 
se hele kommunen vår pyntet til fest der vi i fellesskap feirer 
vår frihet. 

Jeg ønsker dere alle en fin  
mai-måned! 
 

Med beste hilsen  

  Følg Iveland kommune på: 

Ha en  
fin dag! 


