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Ledig stilling som brannkonstabel: 
 

Det er nå en ledig stilling som brannkonstabel 
(deltid) i Iveland. Brannkonstabelene blir innkalt 
ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 11 
øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt.  
Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men 
har plikt til å bære radio. Mer informasjon på 
våre hjemmesider.  
Søknadsfristen er 1. juli.  

 Juli  2022 -   årg. 36  nr. 7      Iveland kommune 

Sommeren 2022, åpningstider: 
 

Servicetorget / kommunehuset holder åpent mellom kl. 
10.00 - 14.00 i perioden 27. juni - 12. august. 
 

NAV-Veiledningssenter er stengt for drop-in onsdag 6. og 
13. juli, ellers åpent som vanlig med drop-in onsdager  
mellom kl. 12.00-14.00. 
 

Legekontoret er sommerstengt i perioden 4. juli - 29. juli 
(uke 27,28,29,30). Legen er ikke tilstede 1.- 5. august, men 
sykepleier vil være tilgjengelig på legekontoret.  
Husk å fornye resepter og bestille pasienttransport i god tid 
før ferien. Ved øyeblikkelig hjelp utenom åpningstidene, 
ring legevakt på tlf: 116 117. Ved akutt nødsituasjon, ring 
113 

Neste bygdebrev er klart mandag 25. juli. Info  
sendes til fub@iveland.kommune.no -  

alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  
torsdag 21. juli kl. 11.00 

8 Ukrainske flyktninger ankommet: 
 

I skivende stund har vi tatt imot 8 flyktninger fra 
Ukraina. Vi oppfordrer Ivelands befolkning til å 
ta de godt imot.  Om noen ønsker å være en 
"vennefamilie" gjennom sommeren, kan de 
gjerne kontakte flyktningkonsulent Kristin 
Bronebakk (bildet), mobil 902 03 318. 
 

Gjennom sommerferien gjelder følgende  
kontaktinformasjon:  
Uke 26/27: Kristin Bronebakk, mob 902 03 318 
Uke 28: Gunn Åsland, mob  993 15 620 
Uke 29/30: Irene Benitez, mob 412 41 645 
Kristin er kontaktperson øvrige uker 

Tomm Kristiansen til Iveland 
- Åkle torsdag 18. august kl. 19.00: 
 

Tomm Kristiansen vil fortelje historiene om  
nokon av dei han har møtt i Afrika. Han vil fortel-
je om livsviljen og livsvisdomen han har opplevd 
i bushen og i storbyane på dette store kontinentet. 
Sjølv om ikkje alle historier ender godt, tør vi 
love ei uforglemmeleg time med ein av NRK sine 
mest markante formidlarar. 
 

Tomm Kristiansen er 
radioreportar, journa-
list og forfattar.  
I over 30 år jobba han 
for NRK. I to perioder 
var han korrespondent 
i Harare, noko som ga 
han tilnavnet ”stemma 
frå Afrika” 
 

Frivilligheitas dag på museet: 
- Sundag 17. juli kl. 11.00-17.00 
 

Ungdomslaget, Museumslaget, Mållaget og Bunadsnemn-
da inviterer til ein sosial dag på museet sundag 17. juli kl 
11.00 - 17.00. I tillegg til vanlege omvisingar i museet er 
dette på programmet: 
 

* Bunadsnemnda har ei lita bunadsutstilling og viser fram 
variasjonane som finst i bunaden vår. Er du nysgjerrig på 
Ivelandsbunaden, interessert i å sy eller skaffe deg bunad, 
så kan du komme og spørje og sjå! 
 

* Mållaget serverer pølser frå bålet i det gamle eldhuset. 
Her kan du delta i ei dialekt-tevling og slå deg ned for ein 
språkprat. 
 

* Ungdomslaget serverer vaflar og kaffi, og har med litt 
leikar for ungane. Det blir også ein digital kviss etter dagen 
på museet er over, som alle kan delta i! 

Til sammen 34 barn og unge har meldt seg på per 
20. juni. Sommerfest i september 
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Sosiale spaserturer i Iveland: 
 

Gågruppa: 
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00 
og ved parkeringsplassen ved Skaiå barnehage 
torsdager kl. 10.00.  
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470 
 

Ruslegruppa: Tar ferie i juli måned. Starter 
opp igjen mandag 1. august.  
 

 
Finn frem til våre 
ni postkasser. 
Skriv navn i bok.  
Premier kan hen-
tes i servicetorget 
 
Gavekort deles ut 
høsten 2022. 
 
Bli gjerne med på 
naturlos turer i 
regionen. 
 
 

Trenger du en treningsveileder? 
 

Da har vi gleden av å presentere våre ferdig kurset  
treningsveiledere! Så om du trenger hjelp å komme seg i gang 
med trening, eller tips & råd om du allerede er i gang, så sender 
du en mail til iidrettslag@gmail.com. 
 - Så setter vi deg i kontakt med en av våre treningsveiledere! 

Opningstider ved Iveland og Vegusdal bygdemuseum: 
 

Iveland og Vegusdal bygemuseum på Fjermedal opnar sundag 
26. juni og har ope kvar sundag til og med 14. august, kl 11-17.  
Museet har eit tun med gamle hus frå området og eit utstillings-
bygg med mellom anna gamle stokke-
båtar, jernalderfunn og og lokale tek-
stilar, reidskapar og bruksgjenstandar 
frå det gamle bondesamfunnet. Legg 
gjerne sundagsturen hit i sumar! 
 

Museumsdagen i år blir sundag 28. 
august.  
 
 
Hva bestemte kommunestyret 16. juni? 
 

a) Kommunestyret vedtok med 15 mot 2 stemmer å si NEI til  
fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS 
b) Vedtok årsmelding og årsregnskap for 2021 
c) Kommunestyret vedtok med 11 mot 6 stemmer å oppgradere 
Ljoslandsveien de første 550 meterne fra kryss Frikstadveien. 
d) Opprette et frivillighetsråd bestående av lag og foreninger, råd 
for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet, 
Den norske kirke og frivillighetssentralen 
e) Bevilget kr. 15.000,- til frivillighetsdagen 24. september 
 
I tillegg behandlet kommunestyret ca 15 andre saker. Saksdoku-
menter og møteprotokoller finner du alltid på våre hjemmesider.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tømmekalender juli: 
 

* Grå dunk (restavfall): 21. juli 
* Grønn dunk (papir):   29. juni og 27. juli 
* Plastsekk (plast):  29. juni og 27. juli 
* Brun dunk (matavfall): 7. og 21 juli                                                                              
* Glass og metall:         7. juli 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 28. juni kl. 16.00-
19.00, samt tirsdag 26. juli kl. 16.00-19.00 

TellTur: 
 

Midt-Agder Frilufts-
råd holder på med 
TellTur i hele regionen. TellTur er friluftsråde-
nes elektroniske system for turregistrering.  
Ca 10 turer i Iveland er med, men vi oppford-
rer til bruk av hele regionen og landet for  
øvrig. www.telltur.no 

Her kunne lag og foreninger informert om ett 
eller annet! Husk å send info på mail eller sms 

til redaktøren! 

fub@iveland.kommune.no - 901 17 842 

Iveland frivilligsentral ønsker  alle,  
både frivillige og alle andre som som er 
innom oss, en riktig god sommer! 
Tusen takk for all støtte og oppmuntring, 
og takk for stor og viktig innsats! 
 

Som vanlig har vi sommerlukket i hele 
juli måned, men er i gang igjen med lunsj mandag 1. august kl 
12.00. Både tlf og mail vil bli sjekket i løpet av ferien, så har du 
noe på hjerte, send oss en mail eller 
sms.  
 

Iveland Frivilligsentral =  
Møte mellom mennesker 

Kontaktinfo: 
 

Tlf: 414 82 383 
iveland.fs@gmail.com 

GOD SOMMER TIL ALLE VÅRE LESERE :) 
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Program Iveland bedehus: 
 

Faste aktiviteter / møteplasser i juli: 

* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* Bibelgruppe hver tirsdag kl. 19.30 
* CR hver onsdag kl. 18.00 
 
 

* 24.06: Fredagsklubb (5-8. klasse) kl. 19.00 
* 24.06: Fredagsklubb (8. klasse - ) kl. 20.00 
* 26.06: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00 
* 30.06: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
 
Etter ferien starter vi opp tirsdag 9. august 

Boligtilskudd: 
Iveland kommunestyre vedtok i 2021 å videreføre 
muligheten for boligtilskudd. Det er mulig å søke om 
kr. 300.000,- til en enebolig. 

Kirkelig aktivitet: 
 

03.07: Gudstjeneste i Iveland 
kirke kl. 11.00 v/Kjell Steinbru 
 

31.07: Gudstjeneste i Iveland 
kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland 

Vanningsrestriksjoner: 
 

For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og 
god vannforsyning gjennom sommersesongen er det 
innført vanningsrestriksjoner for husstander tilknyt-
tet kommunale vannverk og avløpsanlegg i perioden  
frem til 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 Tveitholt-
ane og nordover kan vanne mandag, onsdag og fre-
dag. Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne 
tirsdag, torsdag og søndag. 
 

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

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

 

Husk at maling, løsemidler , bensin, q-tips, sani-
tetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastposer, medi-
siner og andre papirtyper enn toalettpapir er ek-
sempler på ting som ikke skal kastes i avløpet. 
 

Spørsmål kan rettes 
til teknisk vakt,  
tlf 911-72558 

Turist i Iveland: 
 

Benytt gjerne deler av sommerferien i Iveland  
kommune. Noen tips kan være: 
 

* Ogge er et eldorado for alle som er glad i friluftsliv. 
Tallrike øyer og holmer, trange sund og lune viker  
ligger og venter. Det er etablert fire turplasser i Ogge 
med grillmuligheter og toalett. Utleie av kano v/Ogge 
gjesteheim: Kontakt Håkon Svendsen, 982 61 195 
 

* Flotte badeplasser på Birketveit, Skaiå og Vatnestrøm 
samt andre steder. Sandvolleyballbane og  
vanntrampoliner på Birketveit og Vatnestrøm.  

 

* "Ut på tur i Iveland" : Finn frem til ni turmål, vinn 
premier. Kart på nettsidene og i servicetorget. 
 

* Tursti Iveland - Berefjell - Ranestad (12 km - mulig-
heter for kortere turer). Kart på nettsidene og i  
servicetorget. 
 

* Tursti Møkjåland - Måvatn. Kart på nettsidene og i 
servicetorget. 
 

* Besøk idylliske Kringsjå helt sør i kommunen. Flott 
turterreng. Ta gjerne Setesdalsbanen mellom Grovane - 
Røyknes, og ta en svipptur til Nomelandsdammen og 
Skisland. 
 

* Besøk idylliske Iveland og Vegusdal bygdemuseum i 
Fjermedalen. Et friluftsmuseum som er tilgjengelig hele 
døgnet. Guide hver søndag t.o.m. 14. august mellom kl. 
11.00-17.00. 
 

* Ivelandsgruvene: Opplev spenningen ved å søke etter 
vakre mineraler. Ivelandgruvene innbefatter Knipane, 
Steli og Solås gruver. 
 

* Iveland kommunes mineralsamling: Denne flotte  
utstillingen befinner seg ved biblioteket på Åkle, og er 
tilgjengelig kl. 09.00-20.00 (18.00). 
 
Vi nevner også: 
1. Iveland kommune tilbyr seks gratis aktiviteter for 
barn og ungdom fra kommende uke. Info på våre hjem-
mesider og flere facebook-sider. HUSK påmelding! 
2. Moonlight tilbyr mange sommeropplevelser for  
ungdommen i tiden frem til midten av juli. 
3. Sommeraktivitetssenteret ved Kyrtjønn v/vaffelbua i 
Kristiansand i regi av Midt-Agder friluftsråd.   

 

De tre aktivitetene som er nevnt 
over er godt beskrevet på våre 
hjemmesider. 
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Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.00 - 20.00 (18.00).  
Betjent åpningstid tirsdager 12.00-18.00 og torsdag 
15.00-18.00. Noe begrenset i ferien. Har du spørsmål, 
ring 901 17 842 
 
 

Kvalifisert for framtida - høring: 
 

Kommunestyret har vedtatt å forlenge høringsfristen til 
31. august. Det ønskes innspill på hele dokumentet, men 
spesielt disse områdene:  
 Definisjon av oppvekst  
 Satsingsområder  
 Mål og delmål for hvert satsingsområde  
 Tiltak i handlingsplanen 
 

Se våre hjemmesider for mer informasjon. 

Ordførerens hjørne: 
 
Sommeren står for tur, og mange har 
hatt sine sommeravslutninger på 
jobb, skole og barnehager. 
 

Det går mot ferietid for mange og en 
mulighet til å ta en velfortjent pause 
fra en hektisk hverdag. Noen har 
også ventet lenge på å få reise på ferie etter pandemien, 
mens andre vil være hjemme for å gjøre ulike ting.  
 

Det er mye fint å oppleve i vårt nærområde også. Etter 
to somre med korona har mange oppdaget mulighetene i 
vår landsdel. Kjenner du til hva Iveland og våre  
nabokommuner har å by på? Bruk gjerne noen av  
tipsene som er nevnt i dette bygdebrevet! 
 

Fredag 3 juni fikk vi besøk av kommunalministeren. 
Det var stas på få et sånt storfint besøk. Han fikk en tur 
blant annet til Åkle i tillegg til et bedriftsbesøk på Voss 
Production. Ministeren arrangerte også et innspillsmøte 
til den nye distriktsmeldinga, hvor Iveland i tillegg til 
noen andre, kunne fortelle hvilke utfordringer vi har i 
Iveland og hvilke forslag vi har til løsning. I Iveland har 
vi andre utfordringer enn i mer bynære strøk. Hva kan 
vi gjøre for å gjøre Iveland enda mer attraktivt?  
Noen av spørsmålene som ble tatt opp gjaldt  
kollektivtransport, utdanning, veier og boligbygging. 
Dette er saker som er viktig for oss å arbeide aktivt med 
både lokalt og fra sentralt hold de neste årene.  
 

Ønsker dere alle en god sommer! 

Hilsen Terje  

Presentasjon av lag & foreninger i Iveland: 
Denne gang: Iveland mållag: 

 

Iveland mållag er eit lokallag i Noregs Mållag, som 
arbeider for nynorsk og dialektane; for at alle kan 

føla seg trygge på og fri til å bruka dialekten sin og 
til å skriva nynorsk. Som eitt av våre offisielle 
skriftspråk er det viktig at nynorsk er synleg i  

samfunnet. Dette gjer det også lettare å skriva god 
nynorsk, både for dei som alt skriv nynorsk og dei 

som vil byrja med det.  
Det nynorske skriftspråket kan vera ei god støtte til 

dialektbruk, for der vil me finna att mykje av  
dialekta vår. Iveland Mållag vil arbeida for å auka 
bruken av nynorsk og dialekt (og å stykja folk som 

dialekt- og nynorskbrukarar). 
 

Mållaget tingar Norsk Barneblad til bruk i skulen. 
På den måten kan elevane få lesa meir nynorsk, 
som er viktig når dei skal læra nynorsk i skulen. 
Mållaget har også (nokre gonger) tinga nynorske 

barnebøker til barnehagane. 
 

Iveland Mållag skipar til kulturkveldar, mellom an-
na har me hatt besøk av forfattarane Britt Bildøen 
og Tor Obrestad. Me har hatt studiering om ive-

landsdialekta der me har samla dialektord frå  
Iveland. Dette vil me arbeida vidare med. 

 
Leiar: Marit Fjordheim 

Mobil: 901 34 085 
E-post:  

marit.fjord@gmail.com 
 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

En komite bestående av Anita (ungdomslaget),  
Arnulf (idrettslaget), Thor Olav (frivilligsentralen) 
og Finn Terje (kulturleder) er valgt. Kontaktperson 
for innspill og ideer er kulturleder Finn Terje Uberg, 
fub@iveland.kommune.no, 901 17 842   


