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Nasjonaldagen - 17. mai 
Dagen følger et tradisjonelt opplegg.  
Årets hovedtaler blir Kaja Honnemyr .  
 

Musikalske innslag ved Iveland barnekor 
(«Ekko») samt Marthe og Kjetil Åsvald Åsen 
(bilder). Utdeling av kulturprisen. Følg med på 
plakater rundt i kommunen og våre  
hjemmesider. 

 Mai  2019   -   årg. 33   nr. 6      Iveland kommune 

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 

Kurs i depresjonsmestring: 
 

Nytt kurs med oppstart 5. september 2019: 
 

Kurs i Depresjonsmestring (KiD) er et tilbud for  
innbyggere i Vennesla og Iveland kommuner. Kurset er 
basert på kognitiv adferdsterapi, og retter seg mot voksne 
som er nedstemt/deprimert og/eller voksne som har  
erfaring med depresjonssymptomer. 
 

Kurset gjennomføres med 10 samlinger á 2 timer, med 
innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert 
kurs. Kursboka - »Å mestre depresjon», blir brukt aktivt  
gjennom hele kurset. 
 

Oppstart: 5. september 2019 
Tid: Torsdager 13.00 - 15.00 
Sted: Vennesla 
Kursavgift: 500 kr, som dekker kursmateriell (kursboka) 
 

Påmeldingsfristen er 8. august, og  
gjøres direkte på våre hjemmesider. 
 
Informasjon: Leder av frisklivssen-
tralen i Iveland,  
Kristine Amundlien (bildet),  
tlf. 971 54 146 

Fiber til flest mulig: 
 

Alle private fastboende i Iveland kommune kan søke om 
anleggsbidrag etter reglementet som kommunestyret  
vedtok 7. februar i år. Formålet med regelverket er å sikre 
at flest mulige av Iveland kommune sine innbyggere får  
muligheten til å etablere bredbåndslinjer basert på fiber 
helt inn i huset. 
Søknadskjema finnes på våre hjemmesider.  
Informasjon: Kulturleder tlf. 901 17 842 

Dugnad på kirkegården:  
 

Det er stort sett fint på kirkegården, men vi tar en 
siste økt før 17. mai. Trenger du hjelp til noe – 
rette stein eller lignende, så er det mye vi kan 
ordne i fellesskap. Kirkeverge og  
kirkegårdsarbeider blir med, om du lurer på noe. 
Ta med rive eller spade. Vi sees tirsdag 14. mai 
kl. 18.00. Velkommen! 
 

Vil du bli vår nye trosopplærer? 
 

Vi trenger ny trosopplærer fra september - 
Ta kontakt med sokneprest Fredrik Netland for 
mer informasjon: mobil:984 33 825 eller e-post: 
fredrik.netland@iveland.kommune.no 

    Marthe            Kjetil                     Kaja           
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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 

Gammel presteveg og bygdeveg: 

Naturlos 2. juni kl. 11.00: 
 

Turen er ca 10 km (mulig å forkorte til ca 5 
km), går for det meste på sti, noe ulendt  
terreng og er middels krevende. Gode tursko/
fjellsko er en fordel. Ta med mat & drikke 

Naturlos: Osmund Gaudestad og Håkon  
Honnemyr. Kontaktinfo: 932-54412 (Håkon) 
Fremmøte: Æretveit, ca 2,5 km nord for  
kommunehuset 

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 

 
 
 
 

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alterna-
tiv transport for personer som på grunn av nedsatt funk-
sjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtrans-
port. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-
tjenester. Søknadsfristen er 15. mai og 15. november. 
 

Informasjon om tjenesten finnes på våre hjemmesider el-
ler ved å kontakte pleie– og omsorgsavdelingen på tlf. 
950 25 726. 

Bygdekino mandag 3. juni: 

Tour of Norway -  
medarbeidere:  

 

Vi trenger 4-5 frivillige vakter langs  
traseen i Iveland torsdag 30. mai.  

Meld inn din interesse  
til kulturleder på tlf. 901 17 842 

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

Stell pent på kirkegården: 
Vi minner om at opprydding  og pynting på graven og 
ettersyn av gravmonument er festers ansvar, og skal være  
i henhold til lover og vedtekter.  
 

Bistand til å stelle gravene: 
For bare  kr 750,- kan du få hjelp til både planting og 
stell av graven i sommer. Første  
utplanting før 17.mai  –  
Bestill snarest mulig! 
Ta kontakt med kirkeverge på epost : 
post@iveland.kirken.no eller mobil 
97 50 61 90  for nærmere info. 

To turer med 
kjentmenn: 

Aladdin (alle) Rocketman (foreløpig) 



3 

  
 
 

 
 
 
 

 

             Iveland  
       frivilligsentral:    
 

                                          Basar lørdag 25. mai kl. 14.00: 

 
 

Iveland frivilligsentral inviterer til sin tradisjonelle basar  
lørdag 25. mai kl. 14:00  
I år åpner Iveland barnekor basaren med flotte sanger og  
husbandet vårt vil også opptre i løpet av dagen. Vi skal lodde 
ut flotte premier som høytrykkspyler, hagemøbler, 1 mål  
palleved, gyngestol og elektrisk barnebil.  
Det blir salg av kioskvarer og god stemning hele dagen  

  
 Husbandet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Iveland  
      barnekor 

 
 
 

 

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.  

Valginformasjon: 
 

Stemmelokalene vil holde åpent mandag 
9. september mellom kl. 10.00-20.00. 
 

Følgende parti stiller liste ved årets kom-
munevalg: Arbeiderpartiet, Høyre,  
Fremskrittspartiet, Senterpartiet og  
Kristelig folkeparti. 
 

Tidligstemme: 
Det blir mulig å avgi sin stemme fra 1. 
juli. Velger må da kontakte kommunen 
for nærmere avtale. 
 

Forhåndsstemme: 
Det blir mulig å stemme på Iveland kom-
munehus fra 12. august til og med 6. sep-
tember i vanlig arbeidstid (09.00-14.00). 
 

Du finner utfyllende informasjon på våre 
hjemmesider  

Hver tirsdag mellom 
09.30 - 13.00 

Oppfriskningskurs for  
Senior bilførere: 

 

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 61 200 innen 7. juni. 

Datakafe:  
Tirsdag 14. 

mai kl. 18.00  

  Følg Iveland kommune på: 
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Iveland bedehus - program siste halvdel av 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 
 

* 12.05: Storsamling - gudstjeneste - søndagsskole kl. 11.00 
* 13.05: Iveland barnekor kl. 17.30 
* 16.05: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 23.05: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 26.05: Storsamling - gudstjeneste - søndagsskole kl. 11.00 
* 30.05: Torsdagskveld kl. 19.30 

 

Kirkelig aktivitet: 
 

* 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 

«Ut på tur i Iveland» 
 

I 2019 benytter vi følgende  
postkasser: 

 

1. Berefjell 
2. Kringsjaa 

3. Elgåsen (ny) 
4. Gruve Grasdalen (ny) 

5. Ogge friområde 
6. Jokeli 

7. Brøvardheia (Birkenes (ny)) 
8. Skisland 

9. Landsverk (ny) 
 

Vi håper at brosjyren er klar  
til 17. mai. 

Sommerles.no er  en digital lesekampanje for  1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. aug. Informasjon 
kommer på våre hjemmesider og trolig som «ranselpost» til aktuelle elever. Fest & Moro i september. 


