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Oppgradering Ljoslandsveien: 
I perioden 1-17. august vil det bli oppgradering 
av ca 1 km fra begynnelsen av Ljoslandsveien. 
Det innebærer at veien i perioder blir stengt for 
trafikk. Planen er å få arbeidene ferdig før skole-
bussen starter opp den 18. august. Vegen steng-
es i utgangspunktet for gjennomkjøring på hver-
dager fra kl 08.00 til kl. 21.00, men vil åpnes for 
gjennomkjøring kl. 12.00 -12.30 og kl. 16.00 - 
16.30. På fredager åpnes veien kl. 16.00. Nær-
mere info i anleggsperioden på tlf. 911 07 510. 
Informasjonen er sendt ut som sms til beboere 
og hytteeiere. 

Vennesla Pride 12-13. august: 
Flere ivelendinger er med i styret og vil bidra til 
at dette arrangementet i år 
blir Iveland sitt lokal  
arrangement. Informasjon i 
sosiale medier.      
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Sommeren 2022, åpningstider: 
 

Servicetorget / kommunehuset holder åpent mellom kl. 
10.00 - 14.00 frem til og med 12. august. 
 

NAV-Veiledningssenter holder åpent som vanlig med drop-
in onsdager mellom kl. 12.00-14.00. 
 

Legekontoret er sommerstengt til og med 29. juli. Legen er 
ikke tilstede 1.- 5. august, men sykepleier vil være  
tilgjengelig på legekontoret.  
Ved øyeblikkelig hjelp utenom åpningstidene, ring legevakt 
på tlf: 116 117. Ved akutt nødsituasjon, ring 113 

Kvalifisert for framtida - høring: 
 

Kommunestyret har vedtatt å forlenge høringsfristen til 31. 
august. Det ønskes innspill på hele dokumentet, men  
spesielt disse områdene:  
1. Definisjon av oppvekst 2. Satsingsområder 3. Mål og del-
mål for hvert satsingsområde samt 4. Tiltak i  
handlingsplanen. 

Neste bygdebrev er klart onsdag 31. august. Info  
sendes til fub@iveland.kommune.no -  

alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  
mandag 29. august kl. 09.00 

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 ra-
dioreportar, journalist 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” 

Frivillighetsdag lørdag 24. september: 
 

Vi planlegger et større arrangement i og ved Ivelandshallen  
lørdag 24. september kl. 11.00 - 16.00. Vi ønsker at ALLE 
lokale lag & foreninger blir med og «viser seg frem». Det 
blir videre underholdning, aktiviteter for barn og ungdom 
og 10. klasse stiller med kafe. 
Følg med på oppslag når det 
nærmer seg, men sett av datoen 
nå!    
 

Kontaktinformasjon:  
Kulturleder, 901 17 842 

Til sammen 38 barn og unge har meldt seg på per 
25. juli. Sommerlesfest til høsten 

Skolestart torsdag  
      18. august: 
 

Velkommen til skolestart 
torsdag 18. august. Alle 
elever starter kl. 08.45.  
Oppdatert informasjon 

om det nye skoleåret finnes på våre hjemmesider. 
Vi ønsker alle skolebarn ett lærerikt og godt år!  
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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: Vi samles hver mandag kl. 14.00 
ved Iveland kirke, og går en tur i rolig tempo. 
Absolutt alle er velkomne! 
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467  

 
 

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

Iveland og Vegusdal bygdemuseum: 
 

Iveland og Vegusdal bygemuseum på Fjermedal har ope kvar 
sundag til og med 14. august, kl 11.00 - 17.00.  
Museet har eit tun med gamle hus frå området og eit utstillings-
bygg med mellom anna gamle stokkebåtar, jernalderfunn og og 
lokale tekstilar, reidskapar og bruksgjenstandar frå det gamle 
bondesamfunnet. Legg gjerne sundagsturen hit i sumar! 
 

 
Museumsdag på Fjermedal: 
 

Sundag 28. august kl. 12.00.  
Gudsteneste v/Fredrik Netland. Mat til 
sals etter gudstenesta. Variert under-
haldning v/Svein Kleivane.  
Koret Bygdegutane syng 
 

NB! Ikkje mobildekning - ta med  
kontantar! 
 
Politiske møter i august: 
 

* Tjenesteutvalget tirsdag 23.08 kl. 18.00 (merk dag) 
   Møte blir avholdt ved Iveland og Vegusdal bygdemuseum 
* Formannskapet tirsdag 30.  
   august kl. 08.30. 
 

Saksdokumentene finner du på 
våre hjemmesider ca 6 dager før 
møte. 
 

Tømmekalender august: 
 

* Grå dunk (restavfall): 18. august 
* Grønn dunk (papir):   24. august 
* Plastsekk (plast):  24. august 
* Brun dunk (matavfall): 4. og 18. aug + 01.09                                                                              
* Glass og metall:         4. august + 01.09 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 26. juli og tirsdag 30. 
august kl. 16.00-19.00 

TellTur: 
 

Midt-Agder Friluftsråd holder på med 
«TellTur» i hele regionen. TellTur er frilufts-
rådenes elektroniske system for turregistrering.  
Ca 10 turer i Iveland er med, men vi  
oppfordrer til bruk av hele regionen og landet 
for øvrig. 

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:  

 

Vi starter opp mandag 1. august: 
 

* Lunsj hver mandag kl 12:00  
  (ikke 22. august grunnet tur) 
* Middag hver onsdag kl 12:00  
   (ikke 24. august grunnet tur) 
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00 -  også onsdag 24.aug 
* Datakafe tirsdag 9. august kl 18:00 
* Kaffekosen starter opp 28. august 
* Strikkekafe starter opp i september 
 

Åpent mandag-torsdag mellom kl.  
09:00 - 15:00.  
 

Følg oss gjerne på vår facebook side! 

Kontaktinfo: 
 

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

10 Ukrainske flyktninger ankommet: 
 

I skivende stund har vi tatt imot 10 flyktninger fra Ukraina. Vi 
oppfordrer Ivelands befolkning til å ta de godt imot.  Om noen 
ønsker å være en "vennefamilie",  kan de gjerne kontakte flykt-
ningkonsulent Kristin Bronebakk, mobil 902 03 318. 
 

Kontaktinformasjon:  
* Uke 29/30: Irene Benitez,  
mob 412 41 645 
 

Videre: Kristin Bronebakk,  
mob 902 03 318 
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Program Iveland bedehus: 
 

Faste aktiviteter / møteplasser i august: 

* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* Bibelgruppe hver tirsdag kl. 19.30 
* CR hver onsdag kl. 18.00 
* KIA hver tirsdag kl. 17.00 (oppstart 9. august) 
 
 

* 11.08: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 18.08: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 19.08: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse) 
* 19.08: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.) 
* 21.08: Storsamling kl. 11.00 
* 24.08: Speider`n kl. 17.30 
* 25.08: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 29.08: Barnegospel kl. 17.30 
* 01.09: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 02.09: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse) 
* 02.09: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.)                                                        

Vanningsrestriksjoner: 
 

For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god 
vannforsyning gjennom sommersesongen er det innført 
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommu-
nale 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 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. Abon-
nenter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og 
søndag. 
 

Vatnestrøm vannverk: Abonnenter i Bakkane boligfelt 
kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter 
utenom Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag. 
 

 

Husk at maling, løsemidler , bensin, q-tips, sanitets-
bind, 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 

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

* "Ut på tur i Iveland": Finn frem til ni turmål. Flere 
merka turstier 

* Besøk idylliske Kringsjå helt sør i kommunen.  

* 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 - åpent hele døgnet! 
* Iveland kommunes mineralsamling: Denne flotte  
utstillingen befinner seg på Åkle 
 

Kirkelig aktivitet: 
 

* 31.07: Gudstjeneste i  
Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland 
* 14.08: Gudstjeneste med 
dåp i Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland 
* 28.08: Friluftsgudstjeneste i Fjermedalen kl. 12.00 

Bygdekino på Åkle kulturarena  
tirsdag 16. august: 

 

- «Historien om Gru» kl. 18.00 
- «Elvis» kl. 20.00 
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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 
 
 

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

Ordførerens hjørne: 
 

Når jeg skriver dette er det ca. 30 
grader og siste halvdel av juli. Det 
har vært en bra og ikke minst tørr 
sommer. Så tørr at mange jorder og 
enkelte trær er blitt gule, noen har fått 
tørr brønn og skogbrannfaren er høy. 
Vi trenger sårt litt regn! 

Det kommer nok snart får vi håpe! 

Mange fine sommerdager håper jeg du har fått uansett! 

August står for døren med mange ting som skal gjen-
opptas etter en velfortjent ferie. Det kan være litt tungt å 
komme i gang igjen, men sånn må det være.  I år skal 
alle skolebarna i Iveland gå på samme skole. Det gjør at 
ekstra mange skal enten ha skolestart på samme skole 
eller skal begynne i ny klasse i år. Det blir alltid spen-
nende. Jeg husker selv godt disse dagene fra da jeg gikk 
på skolen. Var veldig spent på hvordan det skulle gå. 

Ikke bare jobb og skole starter opp, men også fritidsak-
tiviteter, politiske møter, lag og foreninger og andre  
møtepunkter. Det kan bli fint å komme i normal gjenge 
igjen! 

Vi har nå, som mange kjenner til, startet arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel.  Dette er et viktig  
arbeid. Jeg håper du har mulighet til å delta på  
kommunens spørreundersøkelse om hva Iveland bør 
satse på de neste årene. Vi ønsker at innbyggerne i enda 
sterkere grad skal bli involvert i denne prosessen  
gjennom høsten. Derfor trenger vi dine innspill.  
Info om dette finner du på kommunens hjemmeside.  

Hilsen Terje  

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

 

Formålet med organisasjonen er å samle kvinner 
som ser meningen i aktive bygdemiljø og primær-
næringene. Bygdekvinnelaget er en partipolitisk 

nøytral organisasjon. 
 

Laget er tilslutta Norges bygdekvinnelag. Vi har 
hatt en del kurs, bl.a. lefse og flatbrød, juledekora-

sjoner, slakting og oppdeling av gris, maling på 
koster, krydderkurs og fermentering. Vi har også 
hatt flere turer, deltatt på «landbrukets dag» i regi 

av fylkeslaga i øst og vest og bondelaga. 
 

Til høsttakkefesten i kirka har laget deltatt med 
frukt, grønnsaker og kornband i utstilling rundt  

alterringen. Vi bidrar med servering under  
Museumsdagen på Fjermeros   

 

Har du lyst til å bli med oss i bygdekvinnelaget, kan 
du bare kontakte en av oss i styret. Det hadde vært 

hyggelig. Du er hjertelig velkommen ! 
 

Med helsing;  
Kari Bergskås  

Turid Løyning Homme 
Ragnhild Lilletveit  

Evelyn Molle Honnemyr 
og Astrid Marie Gavlen 

 
 

Leder: Astrid Marie Gavlen 
Mobil: 909 52 218 

E-post:  
astridgavlen@hotmail.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   


