Gratis ferietilbud FUN 365:
Gjennom FUN365 kan vi tilby tre
gratis ferietilbud i august
* 02.08-05.08: Sommerleir for barn
* 17.08-19.08: Helgetur til Danmark
* 24.08-26.08: Helgetur til Danmark
Alt av informasjon finner du selvsagt på våre
hjemmesider. Påmelding og informasjon; kontakt rådgiver Bente Voreland tlf. 913-18096.

Ledig stilling som fysioterapeut:
Vi har ledig en 70% fast stilling som
kommunefysioterapeut for snarlig tiltredelse.
Søknadsfristen er 8. august.
Info: www.iveland.kommune.no
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Vanningsforbud:
Tidlig i juni ble det innført
vanningsforbud for alle
husstander tilknyttet våre
fire kommunale vannverk.
Bakgrunnen for forbudet er at det forbrukes mye mer vann
enn vi klarer å produsere, og tiltaket gjøres for å
opprettholde best mulig vannberedskap.
Det kan bli aktuelt å nedjustere dette og gå over til ordinære
vanningsrestriksjoner. Dersom dette skulle skje vil
abonnentene bli varslet gjennom SMS samt oppdatering på
våre hjemmesider.

Turist i egen kommune:
Museumsdagen sundag 26. aug:
Museet på Fjermedal, sundag
26. august kl. 12.00:
* Friluftsgudsteneste ved
sokneprest Fredrik Netland.
Mat til sals etter gudstenesta
* Oddbjørn Aardalen kåserer
(bildet)
* Barnekoret Ekko syng
Velkomen til ein triveleg dag!

Ivelandsgruvene (Steli, Solås og Knipane):
Gruvekort kan kjøpes på kommunehuset og den enkelte
gruve (Solås og Steli). Priser og informasjon på våre
hjemmesider.

Iveland og Vegusdal bygdemuseum:
Du finer museet i Fjermedalen, godt skiltet fra rv 405 nord
for Vatnestrøm. Museet holder åpent hver søndag mellom
11.00-17.00 i sommerferien. Gratis inngang.

Skolestart:
Skolestart for elevene er
mandag 20. august.
Ved Iveland skole begynner
alle klassene kl. 08.45. Ved
Vatnestrøm oppvekstsenter er
det oppstart kl. 08.15

September-utgaven av
bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 30. august.
Innleveringsfristen er senest
mandag 20. august kl. 10.00
Mail: fub@iveland.kommune.no

Månedens oppfordring (august):
Telefon:
901-17842

Kjenner du på en takknemlighet til kommunen,
politiet, skolen, kirken, idrettslaget, fengslet,
helsevesenet eller andre - så gå med en blomst
til rette vedkommende!
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Fotballskole for de yngste:

Tømmekalender
Grå dunk (restavfall): 23. august
Grønn dunk (papir): 1. og 29. august
Plastsekk (plast):
1. og 29. august
Brun dunk (matavfall): 9. og 23. august
Glass og metall:
9. august
Skaiå gjenvinningsstasjon
holder åpent tirsdag 31. juli
og tirsdag 28. august - begge
dager mellom 16.00-19.00.

Lørdag 11. august blir det fotballskole for deg som bor i
Iveland og er født i 2007 og til og med 2012.
Vi treffes på Iveland
idrettspark på Birketveit.
Fotballskolen holder på fra
kl. 10.00 til kl. 16.00.
Fotballskolen er gratis!
Alle vil få en overraskelse
når de kommer i tillegg til
mat underveis. Alle skal komme hjem gode og mette!
Ta med: Fotballsko/joggesko og treningstøy.

Skoleplansjer:
Vi selger ut våre eldre skoleplansjer. Pris
fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr pakkepriser.

Påmelding til Terje Skarpengland (venstre) tlf 901-84346
eller Frode Jokelid (høyre) tlf 913-13049
Påmeldingsfrist: 1 August
Fotballhilsen fra
fotballgruppa i
Iveland idrettslag

Stort boksalg:
Boksalget startet onsdag 25. juli, men
det er fremdeles mulig å gjøre et kupp!
Stikk gjerne innom kommunehuset og
sjekk ut vårt utvalg.
Pris kr. 10,- pr bok, kr. 100,- pr pose,
tidsskrift kr. 5,-.

Ut på tur i
Iveland:
Årets opplegg består
av ni turmål.
Oppsøk våre postkasser i løpet av
sommer og høst - og
bli med i trekningen
av fine premier!
Gratis brosjyrer finnes på butikkene,
kommunehuset og
kan skrives ut fra
våre hjemmesider.

Iveland skytterlag sitt nye praktbygg på Ivedal vil bli
offisielt åpnet høsten 2018.
Iveland skytterlag starter opp med treningsskyting på Ivedal torsdag 2.
august kl. 18.00 dersom omstendighetene tillater det…
Det blir trening og storviltprøve hver torsdag kl. 18.00.
Dugleiksmerke og Omgangspokal lørdag 25. august kl. 13.00
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Iveland frivilligsentral:

Informasjon fra biblioteket:

Dørene åpner onsdag 1. august kl. 09.30. Da er
du hjertelig velkommen til en kopp kaffe og en
hyggelig prat!
Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00

Boksalg:
Startet opp 25. juli og varer inntil videre.

Nye filmer av gamle klipp:
Kulturnemnda kan tilby sju DVD`er med gamle klipp
fra Iveland for gratis utlån på biblioteket. Alle 5 filmene
der Torje Tveit filmer er blant utvalget.

Kontaktinfo:
414-82383

eBokBib:
Last ned appen for Android / Iphone. Finnes om lag
10000 bøker inkl. en del lydbøker man kan låne for
nettbrett og mobil.

Åpningstider ved NAV-Iveland:
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag
mellom 12.00-14.00. For kontakt utenom
åpningstidene ring 55 55 33 33.

Sommerles:
I perioden frem til 31. august kan du som går i 1. - 7.
klasse delta på Sommerles 2018.
Pr dags dato er 21 brukere registrert. De har lest til
sammen 113 bøker og 7572 sider! Sommerles er en
nettbasert kampanje.
Sjekk ut siden sommerles.no

Planlegging av ny bygdebok
- skribent søkes:

I dag har vi en gards– og ættesoge («Iveland 1»)
gjeldende frem til 1955.
Kulturnemnda ønsker å komme
i gang med et nytt bind
gjeldende for årene fra 1955 og
Ny mineralutstilling:
frem mot våre dager. I korte
Stikk gjerne innom Åkle og få
trekk tenker man seg følgende:
med deg den nye spesialutstillinga) Nye bilder av samtlige
en av og om mineralet thortveititt
bolighus i Iveland pr. 2018
og grunnstoffet scandium.
b) Slekt og slekters gang fra
I forbindelse med utstillingen inviteres alle Ivelendinger 1955 og fremover
til å delta i en spørrekonkurranse om mineralet
I første omgang er vi interessert
thortveititt. Alle svarene vil du finne i den nye og
eksisterende mineralutstillingen. Oppgavearkene ligger i å komme i kontakt med en
skribent. Dersom DU kunne ha
på biblioteket.
interesse av dette, nøl ikke med
Konkurransen avsluttes 20. november 2018.
å kontakte kulturleder Finn
Terje Uberg på tlf. 901-17842.

Offentlig transport - spørreundersøkelse:

Eldrerådet / Råd for eldre og funksjonshemmede er i
kontakt med AKT (Agder kollektivtrafikk) for om mulig
få til et bedre kollektivtilbud for Iveland, særlig med
tanke på rullestolbrukere.
Vi oppfordrer dere til å svare på vedlagte spørreskjema
og levere det i servicetorget innen 20. august, evt sende
det til:
Anne-Lise Chermiti,
Solbergveien 6,
4724 Iveland
Eventuelle spørsmål kan
rettes henne på mob
90 66 88 99.
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Bygdebrevet for 20 år siden:
I august-utgaven i 1998 kunne man lese
mer om følgende utvalgte saker:
* Betjeningen ved bygdeheimen ønsker
velkommen til omvisning på
den «nye» bygdeheimen
* På grengrodde stier i Iveland

Reklameplass i bygdebrevet:

Kirkelig aktivitet:

Det er mulig å reklamere i bygdebrevet. Pris pr
annonse kr. 200,- (1/8 A4 side) / kr. 300,- (1/4
A4 side pr mnd + mva.
Kontakt kulturleder på tlf. 901-17842

29.07: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik
Netland. Offer til Det Norske Misjonsselskap

Iveland bedehus - program august:

26.08: Gudstjeneste ved Iveland
og Vegusdal bygdemuseum kl.
12.00 v/Fredrik Netland

→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året!
→ Bønnemøte hver mandag kl. 18.30 (nytt)
→ Dansegruppa: Se egen facebook side
→ Barnekoret: Se egen facebook side

12.08: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik
Netland. Offer til Kirkenes SOS

Trafikksikkerhetsplan:

Trafikksikkerhetsplanen skal være kommunens
styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet. Planen
skal ha fokus på trafikksikkerhetsarbeid og forebygging
av trafikkuhell
Vi ønsker en best mulig plan og at flest mulig trafikale
utfordringer i kommunen blir belyst. I tiden frem til 31.
Iveland legekontor:
… åpner dørene og har ordinære åpningstider fra desember 2018 tar vi imot innspill til planen. Alle innmandag 30. juli. Ved øyeblikkelig hjelp kontakt spill vil bli vurdert. Benytt vårt elektroniske skjema som
du finner i aktuell artikkel på våre hjemmesider. TrafikkVennesla og Iveland legevakt tlf 116117
sikkerhetsplanen vil bli ferdigstilt våren 2019.
* 31.07: Salig Blanding kl. 19.30
* 13.08: Glo-møte kl. 19.30
* 28.08: Salig Blanding kl. 19.30
* 30.08: Misjonsforeningen samles kl. 19.30

I tiden frem til 13. august er
sentralbordet på kommunehuset
betjent mellom 10.00-14.00

Husk også:
* Gå-grupper: Bli gjer ne med oss på tur i
nærområdet, sammen med andre. Det er både
sosialt og trivelig. Vi møtes ved bedehuset
mandager kl. 10.00 og ved parkeringen ved
Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.
Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470
Naturlos til svaber gene sør vest ved Måvatn
søndag 2. september kl. 11.00. Vi møtes på
Mykjåland. Torstein Bærheim er vår guide.
En familietur på ca 4
km t/r.

Sommerles avsluttes 31. august
Politiske møter:

Følg Iveland
kommune på:

Tjenesteutvalget samles
onsdag 29. august kl. 18.00.
Saksdokumentene vil du som
alltid finne på våre
hjemmesider
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