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Ledig stilling som driftsleder:  

Det er ledig stilling som driftsleder ved Setesdal 
Miljø & Gjenvinning IKS. Søknadsfrist 30.  
august. Les mer på våre hjemmesider. 

Bygdekino onsdag 25. september 
  
Kl. 18.00 vises «Askeladden 
- I Soria Moria slott» (9 år). 
Filmen kl. 20.00 er ikke klar. 
 
Mat og drikke kan man  
handle på Joker Iveland. 
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Månedens oppfordring (september): 
 

Kanskje har du noe å være av med til Romania, 
Fretex eller andre som trenger noe av din  
overflod? Og kanskje finner du der noe du kan  
kjøpe? 

Sommerles-fest: 
 

33 barn er registrert på «Sommerles» i år. Det blir  
sommerles-fest for disse på biblioteket mandag 2. septem-
ber kl. 16.00-17.00. Vi får besøk av den kjente forfatteren 
Camilla Kuhn. Det blir  premier ing og noe å spise.  

Oktober-utgaven ligger i din postkasse ca 30.  
september. Innleveringsfristen er 
onsdag 18. september kl. 12.00. 
Mail: fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 

Valgflesk mandag 2. september: 
 

I år er det kommune– og fylkestingsvalg, og  
tradisjonen tro arrangeres det valgflesk i  
Ivelandshallen - mandag 2. september kl. 18.00. 
Lokalpolitikere og fylkespolitikere stiller opp. 
Det blir paneldebatt, utlodning, og underholdning 
ved Høvågdamene. 
Salg av kaffe, brus og  
kaker. Gratis inngang. 
 Søknad om barnehageplass innen 1. oktober: 

 

Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to ganger 
i året. Søknadsfristen for 2. opptak er 1. oktober. Benytt 
elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside.  
Kontaktpersoner: Rådgiver Bente Voreland (913-18096) og 
enhetsleder barnehagene Beate Frigstad (984-24291)  

Trafikksikkerhetsdag: 
 

Velkommen til trafikksikkerhetsdag ved Iveland 
skole / Ivelandshallen fredag 20. september kl. 
18.00-21.00. Det blir bl.a. bil-drop og sykkelba-
ne / hinderløype. Dette er et samarbeid mellom 
bl.a. Iveland kommune, Nullvisjonen og Trygg 
Trafikk. Følg med på oppslag og web. 

Bokbuss & Pulverheksa-fest:  
 

Bokbussen er (endelig) tilbake! Parkeres ved Åkle onsdag 
4. september kl. 15.00 - 19.00. Forfatteren Ingunn  
Aamodt kommer  og det blir  bl.a. «pulverheksa-fest»! 
Følg med på oppslag og web. Pulverheksa er en slager i 
landets barnehager. De enkle fortellingene er preget av 
gjentakelser og tøysete humor, perfekt ledsaget av Ingunn 
Aamodts tegninger. Pulverheksa er den ansvarsfulle og  

omsorgsfulle 
voksne i Pulver-
skogen. 
 

Gratis inngang! 
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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. Kontakt 
utenom åpningstidene; ring 55 55 33 33. 

 

Mestringskurset «Tankevirus»: 
– Gjør det enkelt å snakke om psykisk helse 

Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt  
mestringskurs om hvordan tankene og  
oppmerksomheten påvirker humøret og  
handlingene dine?  
Tankevirkus vant Helseprisen i 2016. Man 
må være minst 18 år for å delta. Info på våre 
hjemmesider. Påmelding innen 1. september. 

Brøyting av private veier 2019/2020: 
 

Dersom du har benyttet denne ordningen, men ønsker å si 
opp avtalen, må dette gjøres innen 1. oktober. Det er ikke 
nødvendig å gi beskjed dersom man ønsker å videreføre 
eksisterende avtale. 
 

Dersom du ønsker å bli med på ordningen, og få veien 
brøytet / strødd, og ikke tidligere har vært med på  
ordningen, må du søke via eget elektronisk skjema på våre  
hjemmesider innen 1. november.   
 

Utfyllende info på våre hjemmesider.  

 

Driftsleder Jonny Lilletveit (bildet),  
tlf. 950 19 686 er vår ekspert på området. 

Valginformasjon: 
 

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

Forhåndsstemme: Det blir mulig å forhåndsstemme på  
Iveland kommunehus frem til 6. september i vanlig  
åpningstid (09.00-14.00). Vi har utvidet åpningstid 29. 
august og 5. september (til kl. 18.00) samt mandag 2.  
september (til kl. 21.00) 
 

Forhåndsstemming på Iveland omsorgssenter: 
Tirsdag 3. september kl. 10.00-12.00 
 

Ambulerende stemmemottak: 
Kontakt Lasse Hornnes 472-35656, innen 4. september 
dersom dette er aktuelt. 
 

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.  
 

Det blir «valgflesk» i Ivelandshallen 2. sept kl. 18.00.  
 

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):     19. september 
* Grønn dunk (papir):        25. september 
* Plastsekk (plast):      25. september 
* Brun dunk (matavfall):   5. og 19. sept.  
* Glass og metall:      5. september 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent 
lørdag 7. september kl. 10.00 - 13.00 samt 
tirsdag 24. september kl. 16.00 - 19.00 

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

Iveland skytterlag  
… arrangerer trening og 
storviltprøve lørdagene 7., 
14. og 28. sept., samt  
søndag 22. sept - alle dager 
kl. 13.00 

Valgresultat / kandidatkåring:  
For å sikre at alle forhåndsstemmer blir mottatt fra 
andre kommuner og tatt med i endelig opptelling, vil det 
på landsbasis ikke være mulig å gjennomføre endelig 
valgoppgjør før etter kl. 17.00 tirsdag 10. september. 
Dette gjelder også for fylkestingsvalget. 
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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. 
 

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

Lag & foreninger og frivillighet: 
 

Etter planen vil det komme ut et ekstra byg-
debrev i slutten av september med oversikt 
over all aktivitet innen frivillige foreninger 
i kommunen. Samme info vil legges ut på 
våre hjemmesider.    
Det legges opp til en festdag i Ivelandshallen med lag & 
foreninger, marked og Lindesnes trekkspillklubb lørdag 
19. oktober. Kontaktperson: Kulturleder, 901 17 842 - 
fub@iveland.kommune.no 
 

Kurs på «Aktiviteten» - Vatnestrøm: 
 

> Fredag 6. sept. kl.18 – 21, Kurs i fermentering av kjøtt 
> Lørdag 7. sept. kl.17 – 21, Kurs i laging av ost og smør 
 

Kurspris pr. kveld: kr 100 pr. medlem av Bygdekvinnela-
get, kr 200 for ikke medlem, kr 300 for familie. 
 

Kurset lørdag kveld tar sikte på å vise hvor enkelt det er å 
lage deilig fersk ost med hjelp av helt vanlige butikkpro-
dukt. Kurset gir innføring i enkle metoder og ulike smaks 
tilsetninger på ostene. Kurset viser og hvordan man lager 
laktoseredusert ost og fersk ost, nyttig for de som ikke  
finner slike produkt i butikken.  
Det er lagt opp slik at man kan ta med barna sine på kurset 
på lørdag, som avsluttes med at vi smaker på resultatet. 
 

Lærer på begge kursene er mattekniker Andreas Aspevoll. 
Påmelding og nærmere opplysning om kursene kan rettes 
til Turid Løyning Homme tlf. 958 97 867 eller e-post:  
turid.l.homme @gmail.com. 
 
Møte i Bygdekvinnelaget mandag 16. sept kl. 19.00:  
 

Vi lærer pjoning, en gammel hekleteknikk v/Aud Karin Åkre. 
Man kan pjone grytekluter, babysokker, votter, eggvarmere,  
serviettringer m.m. Ta med heklenål 2,5 og bomullsgarn som 
passer til heklenåla, tynt ullgarn, eller 
babygarn. Hvis du ikke vil pjone kan 
du ta med strikketøy. Kaffe / te og noe 
å bite i + utlodning. Vi sees på 
«Aktiviteten» på Vatnestrøm!  

Iveland frivilligsentral: 
 

> Småbarnstreff hver tirsdag 09.30-13.00  
> Datakafe tirsdag 10. september kl 18.00 
> Strikkekafe torsdag 12. september kl 18.00 
Det blir noe å bite i, kaffe og te. Alle er  
velkommen, med eller uten håndarbeid! 
> Komper onsdag 25. september kl. 16.00 
 

Åpningstider: 
Mandag og onsdag: 09.30 - 14.00.  
Tirsdag 09.30 - 12.00 
Bingo hver onsdag 18.00 - 20.00 
Kaffekosen; søndager mellom 18.00 - 20.00 
 

Det blir tur til Hægeland bygde– og  
skolemuseum onsdag 18. september kl. 10.00.  
Påmelding innen 16. sept på  mob 414 82 383. 

Markedsdag; Bruktbutikken Galleri 
Normisjon, Iveland: 

> Lørdag 14. september kl. 11.00 

Bruktbutikken blir lagt ned i løpet av septem-
ber. På markedsdagen håper vi å få ut mest 
mulig av varene i butikken og fra lager til  
veldig rimelige priser. Liten auksjon ca kl 
13.00. Salg av vafler, kaffe og brus. 
 

Litt vemodig dette… - men alt har sin tid.  
Velkommen til en hyggelig dag! 

Kontaktinfo: 
414 82 383 

Politiske møter: 
 

Formannskapet samles 
tirsdag 3. september 
kl. 09.00.  
Kommunestyret  
samles torsdag 12. september kl. 18.00.  

 

Saksdokumentene vil du finne på våre 
hjemmesider om lag seks dager før det 
aktuelle møte. 
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Iveland bedehus - program september: 

 

> 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 
 

* 05.09: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 

* 06.09: Fredagsklubb på bedehuset 
* 11.09: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 12.09: Misjonsforeningen samles kl. 19.30.  
               Tale ved Ivar Heier 
* 17.09: CT teammøte kl. 17.00 
* 19.09: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30  
* 24.09: Salig Blanding kl. 19.30 
* 25.09: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 26.09: Misjonsforeningen samles kl. 19.30. 
              Tale ved Egil Grindland 
 

Undervisningsopplegg: 
 

Iveland bedehus kjører et undervisningsopplegg i 
høst basert på følgende plan: 
a) 24.09: «Hjertesak - hvor og hvem brenner du for» 
b) 08.10: «Nådegavene» 
c) 22.10: «Personlig stil» 
d) Samling lørdag 26. oktober på formiddagen. 
Kontakt Terje, Brynjulf, Heidi, Jeanette eller 
Kjetil for mer informasjon. 
 
 

Kirkelig aktivitet: 
 

* 08.09: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00  
              v/Fredrik Netland 
* 22.09: Gudstjeneste i  
              Iveland kirke kl.  
              11.00 v/F.Netland 
 
 
 

Kommuneplanens arealdel: 

 

Kommunestyret har vedtatt å starte opp arbeidet 
med revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Forslag til planprogram er lagt ut til høring og 
ettersyn frem til 31. august (utsatt frist). 
 
Har du høye boutgifter, men lav inntekt? 
Du kan ha rett til bostøtte! På husbanken.no kan 
du finne ut om du har rett til bostøtte. 

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 barne-
hage torsdager kl. 10.00. Kontaktper-
son: Solveig Aagesen 482-15470 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. mars 

Ordførerens hjørne: 
 

Bruk stemmeretten din 9. 
september! 

 

September er høstens første måned 
og vi kan så smått ane at den er på 
vei. Høstens første vakre farger er 
registrert og i et år der det er valg 
kommer farger også frem i form av 
politiske stand rundt i kommunen.  

Valgdagen er en hjørnestein for demokratiet vårt. Det er 
ganske enkelt grunnleggende viktig at du og jeg – og alle 
andre som har stemmerett – går og stemmer på dem vi mener 
skal stå for de lokalpolitiske beslutningene de neste 4 åra. Det 
er viktig at de folkevalgte vet at de har innbyggernes støtte. 
Det styrker vårt demokrati og gir inspirasjon til de av oss som 
velger å engasjere oss i utviklingen av vår kommune gjennom 
politiske verv. 

Et annet valg som nok ikke får like mye oppmerksomhet, og 
som jeg gjerne bruker litt spalteplass på er Kirkevalget der det 
blant annet skal velges nytt menighetsråd i Iveland Sokn.  

Kirka handler dypest sett ikke om kirkehuset vårt. Nei, det 
handler om mennesker. Om oss! 

Det handler om vår tro, vårt håp, men aller mest om vår kjær-
lighet. Kjærlighet til det lille barnet som bæres til dåp, til 4 
åringen som løper stolt og uredd opp til presten og forlanger å 
få fireårsboka si. Kjærlighet til 6 åringen som har vokst så 
mye på så kort tid, til tenåringen som blir fortalt at han nå går 
inn i de voksnes rekker på konfirmasjonsdagen sin. Kjærlighet 
fra foreldre når de ser den en gang så lille jenta stå der som 
vakker brud. Og kjærlighet som kommer til uttrykk gjennom 
tårer og sorg når familien tar et siste farvel med sin kjære. 

Kirka er bygd på verdier som utstråler felleskap, trygghet og 
kjærlighet og menighetsrådet legger på ulike måter til rette for 
at kirken skal være et godt sted å komme til, uansett hvem du 
er og hvor i livet du er.  

Derfor håper jeg at du husker å gi din stemme i kirkevalget og 
at vi setter ny rekord i valgdeltakelse ved kommunevalget i 
Iveland 9. september! 

Godt valg! 

Beste hilsen 

Følg Iveland kommune på: 


