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Museumsdagen søndag 25. august: 
 

Program for dagen fra kl. 12.00: 
Friluftsgudsteneste ved sokneprest Gunvor  

Hofseth. Matpause med 
rjomegraut, pølser, kaffi og 
kaker. Konsert med Inger Lise 
Stulien (bildet) og Knut Kjetil 
Møen.  

  Bygdekino onsdag 28. august: 
 Løvenes Konge kl. 18.00            Fast & Furious kl. 20.00  

 August  2019   -   årg. 33   nr. 9      Iveland kommune 

Månedens oppfordring (august): 
 

Kjenner du på en takknemlighet til kommunen, 
politiet, skolen, kirken, idrettslaget, fengslet, 
helsevesenet eller andre - gå med en blomst til 
rette vedkommende  

Sommerferie ved legekontoret: 
 

Legekontoret har 
vanlige åpningstider 
fra mandag  
5. august.  
 
Valgflesk mandag 2. september kl. 18.00: 
 

I år er det kommune– og fylkestingvalg, og tradisjonen tro 
arrangeres det valgflesk i Ivelandshallen. Lokalpolitikere og 
fylkespolitikere stiller opp. Det blir paneldebatt, utlodning, 
og underholdning ved Høvågdamene.  
Salg av kaffe, brus og  
kaker. Gratis inngang. 

September-utgaven ligger i din postkasse ca 29. 
august. Innleveringsfristen er 
mandag 19. august kl. 11.00. 
Mail: fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 

Redusert foreldrebetaling / Gratis  
kjernetid i barnehagen: 
 

Det finnes to moderasjonsordninger for familier 
eller husholdninger med lav inntekt. Hvis maks-
prisen er høyere enn 6 prosent av den samlede 
inntekten til husholdningen, kan man søke om 
redusert pris.  
Fra 1. august 2019 har 2 - 5 åringer rett til 20  
timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  

 

Ordningene gjelder for husholdninger med en 
samlet inntekt lavere enn 548.500 kroner per år.  
 

Informasjon og søknadskjema ligger ute på våre 
hjemmesider 

Gratis ferietilbud -  
FUN 365:  
Gjennom FUN 365 kan man tilby en 
sommerleir for barn/ungdom og to 
familieturer til Danmark. Påmelding 
innen 25. juli / 10. august.  
Informasjon på våre hjemmesider. 

  

            Velkommen til skolestart 
mandag 19. august. Ved  

Iveland skole starter skole-
dagen kl. 08.45, mens ved 

Vatnestrøm skole starter alle 
klassetrinn dagen kl. 08.15.  

Ledig jobb for ungdom: 
 

Bygdekinoen besøker oss en gang per måned. Det 
er behov for to ungdom til å bistå ved rigging og 
rydding før og etter filmene. Honorar kr. 350,- pr 
kveld + fri inngang til de to filmene. Neste byg-
dekino er onsdag 28. august. Kontakt kulturleder, 
901 17 842 dersom du ønsker å tjene litt penger.  

Bokbussen  
… fra 2000-tallet kom-
mer tilbake til Iveland 

onsdag 4. september kl. 
15-19. Forfatteren  
Ingunn Aamodt  

kommer og det blir 
«pulverheksa-fest»!  
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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. 

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

 

Sommerles: 
Det er fremdeles mulig å bli med. I skrivende stund er 33 
barn og ungdom registrert. Sommerles avsluttes 31.  
august. Lesefest i september. 

Valginformasjon: 
 

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

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

Forhåndsstemme: Det blir mulig å forhåndsstemme på  
Iveland 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 er lagt ut på kommunehuset. Videre er 
manntallet for de tre grendene tilgjengelig på  
butikkene.  
 

Du finner utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 
 

Det blir «valgflesk» i Ivelandshallen 2. september.  
 

Kirkevalget: 
 

Kirkevalget holdes parallelt med kommunevalget (samme 
sted og tidspunkt). Det er mulig å forhåndsstemme i  
samme tidsperiode som ved kommunevalget.  

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

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall):     22. august 
* Grønn dunk (papir):        28. august 
* Plastsekk (plast):      28. august 
* Brun dunk (matavfall):   8. og 22. august  
* Glass og metall:      8. august 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent 
tirsdag 27. august kl. 16.00 - 19.00 

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

Tur til Landsverk: 
 

- Søndag 25. august kl. 12.00: 
 

Vi starter i Iveland sentrum og vandrer 
inn til den fraflytta husmannsplassen 

Landsverk. Bademuligheter underveis. 
Underlaget er kjerrevei og sti.  

Turen er ca 8 km og underlaget er  
kjerrevei/sti. Naturlos: Torstein  

Bærheim, tlf. 412-43828 

Iveland skytterlag  
… arrangerer trening og storviltprøve 
hver torsdag i august kl. 18.00. 
Klubbmesterskap bane lørdag 31.  
august kl. 13.00 
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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. 
 

Vanningsrestriksjoner: 
 

For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god 
vannforsyning gjennom sommersesongen er det innført  
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommuna-
le vannverk og avløpsanlegg frem til 31. august. Det kan 
bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver dag. 
Det kan ikke vannes på lørdag. 
 
 

Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf 911-72558 
 

Kurs i depresjonsmestring: 
 

Kurset gjennomføres med 10 samlinger á 2 timer i Venne-
sla (torsdager), med oppstart 5. september. Kursavgift  
kr. 500,-  som dekker kursmateriell (kursboka).  
Påmeldingsfristen er 8. august, og gjøres direkte på våre 
hjemmesider. 
Informasjon: Leder av frisklivssentralen i Iveland,  
Kristine Amundlien, tlf. 971 54 146 
 

Lag & foreninger og frivillighet: 
 

Det vises til vårens møte og oppføl-
ging utover høsten 2019. Innen 1. sep-
tember skal hver forening sende kort-
fattet info om seg selv, aktiviteten og 
klokkeslett. I siste halvdel av septem-
ber sendes det ut et ekstra bygdebrev 
med informasjon om all aktivitet  

innen frivillige foreninger i kommunen. Samme info vil 
legges ut på våre hjemmesider.    
Det blir festdag i Ivelandshallen med lag & foreninger, 
marked og Lindesnes trekkspillklubb lørdag 19. oktober.  
Kontaktperson: Kulturleder, 901 17 842 - 
fub@iveland.kommune.no 

Iveland frivilligsentral: 
 

    Åpner mandag 5. august kl. 09.30. Da er du 
hjertelig velkommen til en kopp kaffe og en 
hyggelig prat! Datakafe 13. august kl 18.00 

 

Reguleringsendring Iveland gård:  
 

Tjenesteutvalget har i møte 22. mai vedtatt å 
fremme privat forslag til regulering av området 
rundt gardstunet på gnr. 31 bnr. 1, Iveland. 
Forslaget blir, når det ligg føre i fullstendig 
form, lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 
Informasjon på våre hjemmesider.  
Høringsfrist 12. august. 

Vi har behov for to private  
utleieboliger: 
 

Iveland kommune har behov for to private  
utleieboliger som stilles til disposisjon for 
vanskeligstilte i kommunen. Søknad om tilde-
lingsavtale må være oss i hende senest 15.  
august. Utfyllende info på våre hjemmesider. 

Kontaktinfo: 
414-82383 

Politiske møter: 
 

Tjenesteutvalget samles 
onsdag 28. august kl. 
18.00. Formannskapet 
samles tirsdag 3. septem-
ber kl. 09.00. Saksdokumentene vil du finne 
på våre hjemmesider om lag seks dager før 
det aktuelle møte. 

Kommuneplanens arealdel: 
 

Kommunestyret har vedtatt å starte opp arbei-
det med revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Forslag til planprogram er lagt ut til høring og 
ettersyn frem til 10. august. 

Bygdebrevet for 20 år siden: 
 

I august-utgaven i 1999 kunne man lese mer om følgende 
utvalgte saker: 
a) Spelet «Ola Jakobsson reiser til Amerika» ble fremført 
b) Det ble arrangert kunstnerfestival på Ivelandstaua 
c) Landbrukskontoret orienterte om sine tjenester  
d) Barne– og ungdomsrådet hadde kr. 20.000,- til fordeling  
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Iveland bedehus - program august: 

 

> 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 
 

* 05.08: Oppstart av FIX og bønnesamling 

* 14.08: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 18.08: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 22.08: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 27.08: Salig Blanding kl. 19.30 
* 28.08: Ungdomskveld kl. 19.30 

 
 
 

Kirkelig aktivitet: 
 

* 11.08: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00  
v/ Fredrik Netland. Offer til Iveland bedehus. 
 

* 25.08: Friluftsgudstjeneste ved Iveland og  
Vegusdal bygde- 
museum kl 12.00              
v/ Gunvor Hokseth 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trafikksikkerhetsdager: 

Fredag 20. september kl. 18.00-21.00 blir det et 
lignende «action» arrangement på Skaiå. Dette 
blir et samarbeid mellom kommune, Vegvesen, 
18pluss, Politiet m.fl. Arrangementet er under 
planlegging. Følg med på plakater, facebook i 
siste halvdel av august. 
 

Begge arrangementene er for familier 

Fellesturer i Iveland:  
 

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

Gå-gruppa samles ved bedehuset mandager  kl. 10.00 
og ved parkeringen ved 
Skaiå barnehage torsda-
ger kl. 10.00. Kontakt-
person: Solveig  
Aagesen 482-15470 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. mars 

Ordførerens hjørne: 
 

Muligheter for alle i friluft! 

I skrivende stund er det ferie og late 
dager sammen med venner og  
familie. Å si at ferien er lat er  
kanskje en overdrivelse, men jeg 
jeg gjør i hvert fall andre ting når 
jeg har ferie. Og lite er triveligere 
enn å skape noen gode sommerminner vi kan ta med oss inn i 
høsten. Og sommerminner trenger ikke koste allverdens. Vi 
har en fantastisk natur som kan by på gode opplevelser og nye 
oppdagelser både i og utenfor kommunen vår. 

Midt-Agder Friluftsråd er et interkommunalt samarbeid der 
Iveland samarbeider med 7 andre kommuner i regionen.  
Friluftsrådet sin viktigste oppgave er å fremme et enkelt,  
allsidig og miljøvennlig friluftsliv gjennom å tilrettelegge  
viktige områder i regionen for allmennheten. Ønsker du tips til 
turer i regionen vår anbefaler jeg å ta en titt på hjemmesiden 
til MAF. 

Toppturene i Iveland er også et alternativ dersom man ønsker 
å komme seg ut i naturen. Og om du har lyst til å tilbringe ei 
natt ute i det fri, så husk at kommunen har utstyr som vi veldig 
gjerne låner bort! Bare ta kontakt med servicetorget så hjelper 
de deg.  

Som brukere av naturen har vi både rettigheter og plikter.  

Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår  
kulturarv og er ganske unik i verdenssammenheng. Den gir 
oss rett til å bruke naturen uavhengig av hvem som eier den, 
men husk likevel at når man begir seg ut i skog og mark så er 
man gjest i naturen. Det å vise respekt og vise hensyn for  
annenmanns eiendom, alt liv i naturen og dyrket mark er en 
viktig oppgave vi som brukere av naturen har. 

Jeg håper at dere alle finner rom og ro til å nyte naturen og de 
lyse sommerkveldene. 

Jeg ønsker dere alle en fortsatt god sommer!  
 
 

Beste hilsen 

 
 

Følg Iveland kommune på: 

Turist i egen kommune: 
 

Besøk Ivelandsgruvene (Steli, Solås, Knipane), 
vår flotte mineralutstilling på Åkle eller Ive-
land og Vegusdal bygdemuseum (sømdagsåpt) 


