Idrettsskolen 2019:
Onsdag 10. april fra 17.30-18.30 starter idrettsskolen opp igjen. Nytt av året er at tilbudet er
f.o.m siste året i barnehagen t.o.m 5. trinn, samt
at vi kommer til å ha treninger i oddetallsuker.
For at vi skal få oversikt over hvem som kommer
og hvem vi skal sende informasjon på sms til, så
ønsker vi at dere melder på barna ved hjelp av
denne linken:
https://goo.gl/forms/NFXHhB0UwbGjKUh83

Iveland kommune

Har dere spørsmål kan
dere ta kontakt med
Tonje Øvland Håverstad
(mob. 977 28 404).

April 2019 - årg. 33 nr. 4

Friluftsmannen Sven Richard Møller
- Åkle kulturarena Tirsdag 30. april kl. 19.00

Vi gleder oss til å starte
opp og håper at mange barn tar turen til Ivelandshallen 10. april!
Det blir oppfriskningskurs
for senior bilførere på
frivilligsentralen onsdag
12. og onsdag 19. juni.
Mer info kommer.

Les historiens
første utgave på
våre hjemmesider

Kulturskolen 2019/2020:
Det er inngått
en avtale mellom Vennesla
og Iveland
kommuner ifm
kulturskoletilbud. Dette innebærer at vi har et
tilbud innen piano/gitar/trommer på Iveland
skole torsdager etter skoletid. Søk om plass fra
august 2019 via eget skjema på vår hjemmeside.
Barn og ungdom fra Iveland kan også søke plass
i dans, teater og kunstgrupper i
Vennesla. Søk om plass via
Vennesla kulturskole sine sider.
Mer informasjon på våre
hjemmesider (snart)!
Søknadsfristen er 15. mai.

Årsmøte Iveland viltlag
onsdag 10. april kl. 19.00
på Grosås senter

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

Møte med frivillige foreninger:
Det har vært stort engasjement rundt et innlegg på vår
facebook-side fra 9. mars vedr fritidsaktivitetene til barn
og unge her i Iveland. Ordfører vil
invitere lag og foreninger til en samtale rundt dette i april måned. Så
snart alt det praktiske er avklart vil
vi legge ut noe informasjon på
hjemmesider og facebook.
Takk for engasjement! Les mer om
dette i «Ordførerens hjørne».

Fredagsklubben i
Ivelandshallen fredag
12. april kl. 19.00

Mai-utgaven av bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 30. april. Innleveringsfristen er
senest tirsdag 23. april kl. 09.00.
Bygdebrevet må være ferdig 23.04. Telefon:
901-17842
Mail: fub@iveland.kommune.no

Søk om plass i SFO
innen 1. mai. Benytt vårt
elektroniske skjema

Vi har
gratis utlån
av utstyr

Månedens oppfordring (april):
Gå med en blomst, noe nybakt eller noe annet
til en i ditt nabolag eller vennekrets, som har
opplevd sorg, smerte eller sykdom. Kanskje de
allerede venter på deg?
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Tømmekalender

Påskebasar

Grå dunk (restavfall): 4. april
Grønn dunk (papir): 10. april
Plastsekk (plast):
10. april
Brun dunk (matavfall): 4. og 17.
april
Glass og metall:
17. april

… på Frigstad grendehus
onsdag 17. april kl. 18.00.
Mange fine gevinster. Salg av
kaffe og noe å bite i.
Husk å kjøpe lodd på bøkene.

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent:

Det skjer på Aktiviteten, Vatnestrøm:

* Lørdag 6. april kl. 10.00-13.00
* Tirsdag 30. april kl. 16.00-19.00

Årsmøte i Iveland og Vegusdal museumslag måndag 1.
april kl. 19.00. Årsmøtesaker - Ivar Haugen frå Evje fortel
om D/S Bjoren og syner bilete. - Mat og kaffi.
Nye medlemer velkomne, livsvarig medlemskap kr. 400,-

Åpningstider ved NAV-Iveland:
Veiledningssenteret har følgende åpningstider for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag
og fredag mellom 12.00-14.00.

Søndagskafé: Søndag 7. april kl. 16.00.
Strikkekveld: Onsdag 10. april kl. 19.00.

Småbarnstreff: Onsdag 3. og 17. april kl. 10.00
Har man timeavtale vil denne finne sted i
åpningstidene som er 09.00-15.00. For kon- »Moonlight Vatnestrøm» fredag 5. april. Buss fra Iveland
takt utenom åpningstidene ring 55 55 33 33.

Otra elvepark - mulighetsstudie:
Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med
kommunene langs Otra satt i gang en mulighetsstudie for å kartlegge friluftsmulighetene langs Otra - fra Tangen til Bjåen.
Det blir avholdt en workshop for Vennesla /
Iveland torsdag 9. mai.
Dersom du har innspill /
ideer eller lyst til å bli med
på møte, kontakt kulturleder
Finn Terje Uberg, 90117842.
Utfyllende info kommer på
våre hjemmesider.

Iveland skytterlag:
Innendørs skyting i Ivelandshallen onsdag 3. og 10. april
kl. 18.00. Info: Hans Ivar
Eieland, tlf. 952-21082

Tour of Norway:

Tour of Norway medarbeidere:

Torsdag 30. mai ca kl. 15.45
passerer verdens beste syklister Vi trenger 11 frivillige vakter
Iveland / Birketveit. De kommer
langs traseen i Iveland
fra Galteland - Frigstad, og skal
torsdag 30. mai. Meld inn
sørover mot Vennesla. Det er
din interesse til kulturleder
lagt inn en bakkespurt øst for
på tlf. 901-17842
Litjønn opp mot Frigstadheia.
Vi håper å få til et lokalt
arrangement på Birketveit fra ca
14.30-15.30.
Informasjon kommer!
Ellers oppfordrer vi dere alle til
å bidra på en eller annen
positiv måte!

Blå Kors Ferier tilbyr gratis
sommerferier for småbarnsfamilier.
Påmelding
innen 1. mai.
Kontakt Bente
Voreland tlf.
913-18096
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Biblioteket er
vanligvis
betjent
tirsdag
12.00-18.00
samt torsdag
15.00-18.00

Iveland frivilligsentral:
* Datakafe: Tirsdag 9. april kl. 18.00

Hver tirsdag mellom
09.30 - 13.00

Iveland bygdekvinnelag
inviterer til «hudpleie-kveld» hos
Lalla mandag 29. april kl. 19.00.
Anne May Grosås kommer med
tips og råd.

Strikkekafe:
Torsdag 11. april kl. 18.00:
Kafe og noe å bite i. Alle
er hjertelig velkommen
med eller uten håndarbeid!
Informasjon; Marit tlf: 911-23519.

Kontaktinfo:
414-82383
Våre åpningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30-14.00,
samt søndag kl. 17.00-20.00.
Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00

Onsdag 10. april

Skatteliste for eiendomsskatten er lagt ut
til offentlig ettersyn
frem til fredag 12.04

Valgdagen er 9. september

Politiske møter i april:
* Kommunestyret: Torsdag 4. april kl. 18.00
* Formannskapet: Tirsdag 30. april
( heldagsseminar)
Saksdokumentene vil du som alltid
finne på våre hjemmesider ca 6
dager før aktuelt møte.

På våre hjemmesider har vi en egen side med
alt av informasjon om kommunevalget 2019.
I skrivende stund har fire parti sendt inn sine
listeforslag.

Spiritual- og gospelkonsert i Iveland kirke:
Søndag 28. april kl. 19.30. Inngang kr . 100,-.
Medvirkende:
* Indre Ludefladen Jazz ensemble (bildet)
* Vennesla menighetskor
* Sanggruppe fra Iveland
* Renate Aasen (sang (bildet til høyre))
* Bernard (piano,orgel) og Oxana Emmelkamp (dirigent)
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Iveland bedehus - program april:
→ 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

Ordførerens hjørne:
Vi må selv skape aktivitetene!

Endelig er den tida på året kommet
da solbriller er standardutstyr!
Våren og påska står for døra, og vi
* 31.03: Storsamling, gudstj., søndagsskole 11.00 går inn i ei tid der naturen på nytt
* 04.04: Torsdagskveld kl. 19.30
spirer og gror rundt oss.

* 05.04: Fredagsklubb på bedehuset kl 19.00
* 06.04: 20/40+ kl. 20.00
* 10.04: Ungdomskveld kl. 19.30
* 11.04: Misjonsmøte kl. 19.30
* 14.04: Storsamling, gudstj., søndagsskole 11.00
* 18.04: Torsdagskveld kl. 19.30
* 24.04: Ungdomskveld kl. 19.30
* 25.04: Misjonsmøte kl. 19.30
* 28.04: Storsamling, gudstj., søndagsskole 11.00
* 30.04: Salig Blanding kl. 19.30
* 02.05: Torsdagskveld kl. 19.30

Kirkelig aktivitet:
07.04: Gudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland. Offer til
menighetsarbeidet

Frivilligheten er et av flere tegn på
om det spirer og gror i kommunen vår. For noen uker siden
kom det en melding på Facebook der en far spør hva innbyggerne egentlig ønsker å ha av fritidsaktiviteter, fordi han opplever at mange lokale lag og foreninger mangler frivillige.
Det er et sunnhetstegn og gir framtidstro når innbyggere løfter
slike utfordringer som dette opp til diskusjon og refleksjon på
ulike arenaer. Jeg håper at innbyggerne i kommunen lar seg
engasjere og tar dette på alvor: Aktiviteten er ganske stor, men
det trengs flere frivillige.
Som ordfører har jeg invitert inn styrene i de lokale lag og
foreningene for å høre mer om hvilke utfordringer og muligheter de ser, og hvordan vi kan hjelpe hverandre med å rekruttere
frivillige.

I Iveland har vi mange eksempler på frivillige organisasjoner,
lag og foreninger som er grunnleggende viktig for barn og
unges oppvekstsvilkår og for barn og voksnes fritidsaktiviteter: Grunnleggende viktig for at vi har sosiale arenaer, noe å
18.04: Skjærtorsdagsgudstjeneste i Iveland kirke jobbe sammen for, og som bidrar til trivsel og vekst.
Fredagsklubben
i Ivelandshallen
Organisasjonslivet
og frivilligheten
er limet i lokalsamfunnet,
kl. 18.00 v/Fredrik Netland. Besøk av Ellen
aktiviteter8.
i bygda,
Raen fra Israelsmisjonen. Vi spiser påskemåltid og dersom vi ønskerfredag
marsså må vi være med å
skape
dem.
(lammegryte) i kirka etter gudstjenesten. Gratis,

men mulig å gi en gave. Påmelding til 98433825

Vi har ildsjeler som bruker mye tid som ledere og i styrer for
de frivillige organisasjonene, og jeg vil rette en stor takk til
dere som gjennom frivillig arbeid gjør en innsats for oss alle!
Et godt og aktivt lokalsamfunn kjennetegnes av innbyggernes
engasjement for fellesskapet, så kjære innbyggere:
Engasjer dere; I Iveland er vi ikke flere enn at vi trenger alles
innsats.
Med beste hilsen

Følg Iveland kommune på:
21.04: Høytidsgudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/Fredrik Netland.
* Gå-grupper: Bli gjer ne med oss på tur i nær omr ådet, sammen med
28. april kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstj. andre. Det er både sosialt og trivelig. Vi møtes ved bedehuset mandager kl. 10.00
i Iveland kirke kl. 11.00 og ved parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00. Kontaktperson:
Solveig Aagesen 482-15470
v/Fredrik Netland.
* Ruslegruppa star ter opp igjen tir sdag 23. apr il. Oppmøte ved Iveland
Offer til
kirke kl.13.00. Kontaktperson; Lalla tlf. 917-00849
menighetsarbeidet
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