Søknad om
barnehageplass:
Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to ganger i året. Søknadsfristen for 2.
opptak er 1. oktober. Benytt elektronisk
søknadsskjema på vår hjemmeside.
Kontaktperson: Bente Voreland tlf. 913-18096

Iveland kommune

Topptur til Berefjell:

Septemb. 2017 - årg. 31, nr. 9

«Valgflesk»

Tid: Søndag 10. september kl. 11.00
Fremmøte: Ranestad (5 km vest for Vatnestrøm)
Naturlos: Torstein Bærheim tlf. 412-43828

Ivelandshallen onsdag 6. september:

Vi samles på Ranestad og følger kjerrevei til
Landsverktjønna og videre til Berefjell.
Kulturminne ved Landsverktjønna. Flotte
utsiktspunkter fra Berefjell. Turen er ca 7 km t/r
og går i hovedsak på sti.

Velkommen til den tradisjonelle valgdagen i
Iveland. Dørene åpnes kl. 17.30. Mellom
18.00-19.00 blir det salg av grillmat.
Seks politiske parti er tilstede.
Debatten starter kl. 19.00. Den ledes av Odd
Inge Rønning Uleberg (bildet). Kom gjer ne
med gode spørsmål!

Korps-krise!

Følgende representanter stiller under debatten:

Som mange kanskje så 17.mai, er vi ikke mange
igjen i korpset! Skal vi fortsette å spille MÅ vi
ha med flere! Er det noen gamle musikanter som
kan tenke seg å være med oss igjen? Vi har for
tiden ingen instruktør, men håper å få tak i en
snart. Vi har etter hvert blitt et generasjonskorps
og har byttet navn til Iveland Hornorkester. Om
noen barn/unge har lyst til å være med å spille,
skal de få opplæring av oss.
Gamle og nye: Møt frem på skolen onsdag 13.
september kl 18.30. Informasjon: Kjell Øina
tlf 93 45 21 68. Vi trenger flere!

Kjell Ingolf
Ropstad (Krf)

Åshild BruunGundersen (Frp)

Petter N
Toldnæs (V)

Cecilie Knibe
Hanssen (Ap)

Arild Windsland
(Høyre)

Gro-Anita
Mykjåland (Sp)

Idrettskolen:
Vi trenger flere
voksne til å bidra på
treningene og ny
leder! Inntil dette er
på plass blir det
dessverre ingen
aktiviteter. Det har gjerne vært 40-50 barn på
idrettskolen, så behovet og ønske blant barna er
stort. Vi håper DU tar kontakt med Møyfrid
Stømne (995-11741) i Iveland IL - idrettskolen.
Vi trenger din hjelp!
Oktober-utgaven av
bygdebrevet ligger i din postkasse ca 28. september.
Innleveringsfristen er mandag
18. september kl. 14.00
Mail: fub@iveland.kommune.no

Månedens oppfordring (september):
Telefon:
901-17842

Kanskje har du noe å være av med til Romania,
Fretex, Gjenbruksbutikken eller andre som
trenger noe av din overflod? Og kanskje finner
du noe der du kan kjøpe?
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Høstmarked i Krydderhuset:
Lørdag 16. og søndag 17. september blir
det høstmarked i Krydderhuset like sør
for Vatnestrøm (Omestadveien).
Her blir det flotte og varierte ting å få
kjøpt. Det legges ut bilder av utvalget på
facebook-sidene fremover. På søndagen
kan du få kjøpt bakerovnsbrød og
urtepizza, årets honning m.m.
God servering! Kontaktperson: Astrid
Marie Gavlen tlf. 909-52218

Billetter a kr. 250,- selges på Narvesen, Vennesla

Tømmekalenderen:
Grå dunk (restavfall): 21. sept
Grønn dunk (papir): 27. sept
Plastsekk (plast):
27. sept
Brun dunk (matavfall): 7. og 21. sept
Glass og metall:
7. sept

Røyland gård lørdag 2. september

Politiske møter i september:
Onsdag 30. august kl. 18.00: Tjenesteutvalget
Tirsdag 5. september kl. 09.00: Formannskapet
Torsdag 21. september kl. 09.00: Kommunestyret
Saksdokumentene vil du
finne på våre hjemmesider
ca seks dager før møtene.

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent
lørdag 9. september (10.00-13.00) og
tirsdag 26. september (16.00-19.00).

HalloVenn i
Ivelandshallen
31. oktober:

Åkle kulturarena mandag
25. september

Har du lyst til å
hjelpe til? Kontakt
Bent på 993-01918

Bygdebrevet for 20 år siden
- viktig lokalhistorie -

Filmene er ikke klare pr 23. august

I september 1997 kunne man bl.a. lese om disse
sakene:

* Kulturminnedagen ble markert med
vandretur langs den gamle veien mellom
Lie og Skripeland
* KrF vant sommerturneringen i volleyball
ved Ivelandstaua!

Åpningstider ved NAV-Iveland:
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag mellom 12.0014.00. Stengt onsdag og torsdag. For kontakt utenom
åpningstidene ring 55 55 33 33
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Terminliste for Iveland skytterlag:
Hver lørdag i september
(minus 23.09) blir det trening og storviltprøve på skytebanen på Ivedal kl. 13.00.
Treningen 23.09 flyttes til
24.09.

Valg informasjon:
Står du i manntallet?

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral: Hvis du ikke står i manntallet kan du ikke stemme ved
* Tirsdag 12.09: Datakafe kl 18.00
* Torsdag 14.09: Strikkekafe kl. 18.00.
* Torsdag 21.09: «Senior-surf» for alle over 50
år kl. 18.00. Årets tema: Sikkerhet på nett.
Hver mandag serveres lunsj kl 12.00 (kr. 25,-).
Hver onsdag er det middag kl. 12.00, bortsett fra
siste onsdag i måneden der vi lager komper som
spises fra kl 16.00. Kompene koster 30,- pr stk
Middag med dessert koster kr. 60,-

Brøyting av private veier 2017/2018:
Om du har en privat vei som du ønsker brøytet/
strødd av Iveland kommune, og ikke tidligere
har vært med på ordningen, kan du søke på eget
skjema som du finner på kommunens hjemmeside. Skulle du derimot ha benyttet deg av ordningen tidligere, og ønsker å si opp avtalen, må
vi få beskjed om dette innen 1. oktober 2017.
Det er ikke nødvendig å gi beskjed dersom det
ikke er noen endringer.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.

Stortingsvalget. Hovedmanntallet for hele kommunen
ligger på kommunehuset. Dersom navnet ditt ikke står i
lista eller det finnes andre feil, kan man klage til
valgstyret (skriftlig).

Forhåndsstemming:
Det kan forhåndsstemmes på kommunehuset
(servicetorget) til og med fredag 8. september.
Åpningstidene er mandag-fredag 09.00-14.00.
Vi holder kveldsåpent torsdag 31.08 og 07.09 frem til
kl. 18.00.

Forhåndsstemming på institusjon:
Det blir forhåndsstemming ved Iveland bygdeheim
onsdag 6. september mellom kl. 11.00-13.00.

Ambulerende stemmemottak:
Velgere som p.g.a sykdom eller uførhet ikke kan stemme på forhånd eller på valgdagen, kan henvende seg til
Iveland valgstyre om å få stemme hjemme. Henvendelsen må være mottatt innen fredag 1. september.
Kontaktperson: Sekr etær for valgstyr et, Lasse
Hornnes tlf. 472-35656.

Valgdagen er mandag 11. september,

Vi samles på plenen!
Diakoniutvalget inviterer til en sosial samling
på plenen utenfor kommunehuset lørdag 16.
september kl. 14.00. Vi prater, leker og hygger
oss sammen! En god mulighet til å bli bedre kjent med
noen.
Prostidiakon Anna Heggland
blir med. Ta gjerne med en
stol eller sitteunderlag.

… og du kan avgi din stemme mellom kl. 10.00-20.00
på følgende steder:
* Birketveit krets: Kommunehuset
* Skaiå krets: Ivelandstaua
* Vatnestrøm krets: Vatnestrøm oppvekstsenter

Følg Iveland kommune på:

Vi håper du blir med!
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Iveland bedehus - program september:
→ Dansegruppa: Hver tirsdag kl. 18.00-19.00
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året!
* 31.08: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 03.09: Storsamling kl. 16.00
* 04.09: Barnekor kl. 17.30-18.30
* 04.09: 20/40 komitemøte kl. 20.00
* 07.09: Misjonsforeninga kl. 19.30
* 09.09: 20/40 kl. 19.30
* 11.09: SuperMandag kl. 17.00
* 12.09: Kia cafe kl. 17.30-19.30
* 12.09: CR - trevet kl. 18.00-22.00
* 14.09: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 16.09: Ungdomskveld kl. 20.00
* 17.09: Storsamling kl. 16.00
* 18.09: Barnekor kl. 17.30-18.30
* 21.09: Misjonsforeninga kl. 19.30
* 25.09: SuperMandag kl. 17.00
* 26.09: Kia cafe kl. 17.30-19.30
* 26.09: Salig blanding kl. 19.30
* 28.09: Torsdagskveld på bedehuset
* 01.09: Storsamling kl. 16.00 INFORMASJON:

Fellesskapstur til
Solstrand, Lindesnes fredag
29.09 - søndag 01.10

Følg med på
facebook
eller nettsidene

Kirkelig aktivitet:
03.09: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Ivar
Skippervold. Dåp. Offer til menighetsarbeidet
17.09: Gudstjeneste i Iveland kirke
kl. 11.00.
Presentasjon av årets konfirmanter
og 50 års konfirmanter. Sang av
Christine Haddeland. Kirkekaffe på
bedehuset etter gudstjenesten. Vi
tar avskjed med sokneprest Ivar
Skippervold (bildet)

Husk også:
* Fredagsklubben i Ivelandshallen 8. september
* Utstyrsbua med gr atis
utstyr for hele året
* Gå-grupper (mandag og
torsdag): Vi går fra Iveland
bedehus kl. 10.00. Kontaktperson: Solveig Aagesen tlf. 48215470 eller Lillian Frøysaa tlf.
958-78863.

* Ruslegruppa samles tir sdag
5. september kl. 13.00 ved
Bestestaua. Informasjon:
Lalla 917-00849
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