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Vi minner om festdagen torsdag 30. mai.   
Verdens beste syklister passerer Iveland. Møt 
frem på Birketveit/Åkle mellom 14.30-15.30. 
Gratis pølser, is, vafler, frukt og vann.  
Sykkelløype for de yngste mellom 4-8 år.   

Fun 365: Gjennom dette samarbeidet tilbys 
det nå fyrcamp 31/5-2/6 for barn og unge, samt 
familietur til Danmark 14/6-16/6. Tilbudene er 
gratis. Utfyllende info på våre hjemmesider.  
Info/påmelding: Bente Voreland, 913 18 096  
 

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 
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Månedens oppfordring (juni): 
 

Inviter en eller flere med på en sommeropple-
velse, enten det dreier seg om en hyttetur, en 
grillaften, en kaffekopp på terrassen eller noe 
annet. Ta en sjanse! 

Vanningsrestriksjoner: 
 

For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god 
vannforsyning gjennom sommersesongen innføres det  
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunale 
vannverk og avløpsanlegg i perioden 1. juni - 31. august. 
Det kan bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver 
dag. Det kan ikke vannes på lørdag. 
 

Skaiå vannverk: Abonnenter fra og med Tveitholtane 
og nordover kan vanne mandag, onsdag og fredag.  
Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag 
og søndag. 
 

Skrøme vannverk: Abonnenter vest for vassdraget 
Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnen-
ter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

Vatnestrøm vannverk: Abonnenter i Bakkane bolig-
felt kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter uten-
om Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

Skisland vannverk: Hus med partall kan vann mandag, 
onsdag og fredag. Hus med oddetall kan vanne tirsdag,  
torsdag og søndag 
 
Husk at maling, løsemidler, bensin, q-tips, sanitetsbind,  
vaskefiller, våtservietter, plastposer, medisiner og andre  
papirtyper enn toalettpapir er eksempler på ting som ikke 
skal kastes i avløpet. 
 

Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf 911-72558 

Juli-utgaven ligger i din postkasse 
ca 27. juni. Innleveringsfristen er 
tirsdag 18. juni kl. 08.35. 
Mail: fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 

Vi tilbyr piano, gitar og tromme undervisning 
ved Iveland skole torsdager etter skoletid. Søk 
om plass fra august 2019 via eget skjema på vår 
hjemmeside. Søknadsfristen er 5. juni (utsatt) 

Jorunn Frøysaa ble tildelt  
kulturprisen for 2019 under et  
arrangement  
på Iveland  
frivilligsentral  
onsdag 22. mai.  
 
Vi gratulerer! 

Tour of Norway 



2 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

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. 

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. 

Sommerferie ved legekontoret: 
 

Legekontoret holder stengt fra mandag 8. juli 
t.o.m. fredag 2. august. Vanlige åpningstider 
fra mandag 5. august. 
Husk å bestill faste medisiner før ferien! 

Ved øyeblikkelig hjelp, ring Vennesla og  
Iveland legevakt  telefon 116 117.  
Ved akutt nødsituasjon ring 113 

 

 

Rusletur på Vatnestrøm: 
Vi møtes ved Vatnestrøm oppvektsenter 
mandag 10. juni kl. 13.00. Vi rusler en 
tur på ca 3 km, mest langs asfaltert vei 
og gangsti, men med avstikkere i terrenget. Underveis blir 
det fortalt om gamle stedsnavn, bygninger osv. Turen er 
beregnet å ta 2-3 timer. Etter turen samles vi til kaffe og 
noe å bite i. Det blir også vist en gammel film der John 
Homme forteller fra bygda. Naturloser: Trygve Fjermedal 
og Finn Tore Homme (tlf. 913 81 617) 
 

Småbarnstreff på Aktiviteten: Onsdag 12. og 26. juni  
kl. 10.00 
 

»Moonlight Vatnestrøm» fredag 14. juni kl. 20.00-23.00. 
Det går buss t/r Iveland - Ivelandstaua - Vatnestrøm 

Valginformasjon: 
 

Stemmelokalene på Birke-
tveit, Skaiå og Vatnestrøm 
vil holde åpent mandag 9. 
september mellom kl. 10.00
-20.00. 
 

Tidligstemme: Det blir mulig å avgi sin stemme fra 1. 
juli. Velger må da kontakte kommunen (tlf. 379 61 200) 
for nærmere avtale. 
 

Forhåndsstemme: Det blir mulig å forhåndstemme på Ive-
land kommunehus fra 12. august til og med 6. september i 
vanlig arbeidstid (09.00-14.00). 
 

Manntallet: For å kunne stemme må man stå i manntallet. 
Hovedmanntallet vil legges ut på kommunehuset.  
Videre vil manntallet for de tre grendene legges ut på de 
respektive butikkene.  
 

Du finner utfyllende informasjon på våre hjemmesider  
 

Kirkevalget: 
 

Kirkevalget holdes parallelt med kommunevalget (samme 
sted og tidspunkt). Det er mulig å forhåndsstemme i  
samme tidsperiode som ved kommunevalget. Manntallet 
legges ut til ettersyn på kirkekontoret. Evt endringer må 
finne sted innen 30. juni. 
 

Listeforslaget inneholder ni navn og navn på kandidatene 
ligger ute på våre hjemmesider.  

Tømmekalender 
Grå dunk (restavfall):  27. juni 
Grønn dunk (papir):    5. juni 
Plastsekk (plast):         5. juni 
Brun dunk (matavfall): 13. og 27  
                                      juni  
Glass og metall:  13. juni 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent 
tirsdag 25. juni kl. 16.00 - 19.00 

Iveland skytterlag:  
 

Trening og storviltprøve  
torsdag 6., 20. og 27. juni kl. 
18.00 på Ivedal skytebane.  
Omgangspokalen / dugleiksmerke torsdag 
13. juni kl. 18.00. 
Ivelandstevne lørdag 29. juni  

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

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

Gå-gruppa samles ved bedehuset mandager  kl. 10.00 
og ved parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 
10.00. Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470 
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Innsamling av midler til Latvia: 
 

Lørdag 22. juni setter 35 personer fra Iveland seg på  
bussen til Ogre i Latvia. Her vil de være med og dele ut 
klær og mat samt bidra med omsorg og praktisk arbeid.  
 

Det er ett stort behov for klær, sko (til barn/ungdom) og 
mat. Noe samler man inn her hjemme og tar med, og noe 
kjøpes i Latvia.  
I Iveland blir det en innsamlingsdag tirsdag 11 juni kl. 
18.00-21.00. Så har du tøy og/eller sko til barn mellom 0-
14 år som du ikke trenger, må du gjerne levere dette på 
Iveland bedehus. Det som leveres må være vasket og rent. 
Dersom tidspunktet ikke passer kan du kontakte Terje 
Skarpengland, tlf: 901 84 346. Det er også mulig og bidra 
økonomisk til hjelpeprosjektet: Kontonr 2920 05 00707: 
merkes gave til Tabitasenteret Latvia - eller Vipps: 

110066; merkes gave til  
Tabitasenteret Latvia 
 

Turen vår er fra 22. juni til og 
med 29. juni, og kan følges på 
hjemmesiden eller facebooksi-
den til Iveland bedehus  
 

 

Ut på tur i Iveland: 
 

Brosjyre kan hentes gratis i  
servicetorget. Den ligger også 
ute på våre hjemmesider, der 
du også finner kart for utskrift. 
De ni postkassene står ute frem 
til 30. september.  
Premiering høsten 2019. 
 

 

Iveland frivilligsentral: 
 

             * Datakafe: Tirsdag 11. juni  kl. 18.00 

Strikkekafe:  
Torsdag 13. juni 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 

Møte i kommunestyret: 
 

Kommunestyret samles torsdag 13. juni kl. 
09.00 (heldagsmøte). Det blir mange store og 
«tunge» saker som skal  
behandles denne dagen. 
Saksdokumentene vil du 
finne på våre hjemmesider 
om lag 6 dager før møte. 

Hver tirsdag mellom 
09.30 - 13.00 

Aktivitetsskolen (idrettskolen):  
Samles annenhver onsdag i oddetallsuker i 
Ivelandshallen mellom 
17.30-18.30 for aldersgrup-
pa 5 år - 5. trinn.  
Info: Tonje, 977-28404. 

Følg Iveland kommune på: 

Mandag 3. juni (merk dag!) 
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Iveland bedehus - program juni: 

→ 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 
 

* 30.05: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 05.06: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 06.06: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 07.06: Fredagsklubben på bedehuset 
* 09.06: Storsamling-gudstjeneste-søndagsskole 
* 11.06: Innsamlingsdag kl. 18.00-21.00 
* 13.06: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 15.06: 20/40+ kl. 20.00 
* 18.06: CR temamøte kl. 17.00 
* 19.06: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 20.06: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 25.06: Salig Blanding kl. 19.30 
 
 

Kirkelig aktivitet: 
 

* 09.06: Hovedgudstjeneste i Iveland kirke kl.  
              11.00 v/Fredrik Netland 
* 16.06: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik 
              Netland. Søndagsskolens dag og utdeling av 7 års bok   
* 30.06: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/ Fredrik Netland 
 
 

Tøffe bibeltyper: 
 

Alle elever i 1. klasse er invitert til å bli med og utforske de tøffe og modige personene vi 
finner i Bibelen! Det blir samling i kirken torsdag 13. juni kl. 17.30-19.00, med  
spennende bibelfortellinger og mye gøy. Vi skal også delta på familiegudstjeneste søndag 
16. juni, og der deler man ut boken «Tøffe bibeltyper». 
 

Påmelding innen tirsdag 11. juni til Karoline Engestøl, tlf  958 79 224. 

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

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. mars 

Ordførerens hjørne: 
 

La oss bli best på valgdeltagelse! 

Det er snart ferietid og vi ser alle 
fram til nye opplevelser og nye  
inntrykk som sommeren måtte 
bringe med seg. Uansett om ferien 
tilbringes hjemme, på hytta, i båten 
eller på tur til utlandet, er  
forventningene de samme. Ferie er å gjøre noe annet enn det 
man gjør til daglig og ferie venter som ei gulrot foran både 
skolebarn og arbeidstagere.  

Mange av ungdommene våre ser fram til sommerjobb der de 
kan tjene seg noen kroner. Det er mye god læring i å styre 
egen økonomi og god læring i å måtte jobbe for å nå et mål, så 
i år som tidligere år er ungdommer i 10. klasse tilbudt  
sommerjobb i Iveland kommune. Oppfordringen er å ta godt 
imot ungdommene som steller plener, assisterer i barnehagene 
våre og ellers hjelper til der det trengs. 

Det er muligens litt tidlig å snakke om årets høst før  
sommeren egentlig har startet, men året i år inneholder  
begivenheter som ikke kan eller skal forbigås i det stille. Jeg 
har først og fremst september måned i tankene.  
Årets kommunestyre og fylkestingsvalg 9. september blir en 
viktig dag for vårt demokrati og for mange saker som er med 
på å påvirke hverdagen vår.  

For administrasjon og politikere i Iveland betyr det at  
forberedelsene til valget allerede er i gang. Som velgere har 
dere mange muligheter til å avgi stemme og dette vil det bli 
grundig orientert om i både bygdebrev og på kommunens 
hjemmesider. 

La oss bli landets beste kommune på valgdeltagelse! Iveland 
kommune har hatt høy valgdeltakelse i mange år og mitt  
største ønske som ordfører er at alle innbyggere bruker sin 
stemmerett! Det styrker vårt demokrati og gir inspirasjon til de 
av oss som velger å engasjere oss i utviklingen av vår  
kommune gjennom politiske verv. 

Ønsker dere alle en riktig god 
sommer! 
 

Med beste hilsen  


