Velkommen til
skolestart
torsdag 19. aug.
Ved Iveland skole
starter 1. klasse kl.
09.00, mens alle andre klassetrinn starter kl.
08.45. Ved Vatnestrøm skole starter alle
klassetrinn kl. 08.15.
Vi ønsker alle skolebarn et lærerikt og godt år!

Stortingsvalget 13. september:
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke
stemme ved Stortingsvalget 2021. Manntallet
kan du finne her:
•
Vatnestrøm krets: Joker Vatnestrøm.
•
Skaiå krets: Joker Skaiå.

Birketveit krets: Iveland kommunehus
Hovedmanntallet for hele kommunen kan du
finne i servicetorget på kommunehuset.
Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret
innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flytter fra.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene
som er lagt ut, eller det er andre feil i listene,
kan du klage til valgstyret. Klagen skal være
skriftlig og den må begrunnes. Valgstyrets
adresse er: Frikstadveien 20, 4724 Iveland
Forhåndsstemmeperioden star ter tir sdag 10.
august. Du kan stemme i servicetorget på
kommunehuset. Åpningstiden er kl. 09.0014.00, mandag - fredag, fra 16. august.
Videre gis det et utvidet tilbud med kveldsåpent
til kl. 18.00 torsdag 2. september og torsdag 9.
september.
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Vaksinering - informasjon:
Vi har per 20. juli gitt 815 vaksiner, 289 av dem for andre
gang. Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider.

Vaksinering i sommer:
Vaksineringen vil pågå for fullt gjennom hele sommeren.
Du vil bli oppringt når det er din tur. Din viktigste oppgave
er å møte opp nøyaktig til avtalt tid. Vaksineringen foregår
på Iveland legekontor, fortrinnsvis onsdag ettermiddag.
Iveland legekontor er stengt frem til fredag 30. juli. Ved
spørsmål om koronavaksineringen, ring servicetorget tlf.
379 61 200, ikke ring legevakten. Ved øyeblikkelig hjelp henvendelser, skal du ringe Vennesla- og Iveland legevakt
tlf. 116117.

Felles dugnad:
Strekk deg så langt du kan for å unngå timebytte! Dette er
din oppgave under vaksinedugnaden. Vi har ikke kapasitet
til å spesialtilpasse vaksineprogrammet til hver enkelt.
Hvis du ikke møter/takker nei fordi det ikke passer for deg,
vil du få tildelt en ny time noe seinere. Du kan ikke bestille
ny time selv.
I perioden frem til fredag 30. juli skal generelle spørsmål
rettes til servicetorget på tlf 379 61 200 (åpent mandag fredag kl. 10.00-14.00). Spørsmål om egen helsetilstand /
sykdom, bivirkninger etter vaksine etc. rettes til Vennesla
og Iveland legevakt på tlf. 116 117.
I perioden fra mandag 2. august kan spørsmålene rettes til
Iveland legekontor på tlf. 379 61 230.

Valgdebatt i Ivelandshallen:

Det blir trolig en tradisjonell valgdebatt i
Ivelandshallen uka før valget. Informasjon vil
evt komme i neste bygdebrev og på aktuelle
hjemmesider og sosiale medier.
Neste bygdebrev er klart senest tirsdag 31.
august. Info sendes til fub@iveland.kommune.no
- alternativt sms/ring - innen
Telefon:
torsdag 27. august kl. 12.00.
901-17842

Månedens oppfordring (august):
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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Tømmekalender:

Iveland frivilligsentral

* Grå dunk (restavfall): 19. august
* Grønn dunk (papir): 28.07 og 25.08
* Plastsekk (plast):
28.07 og 25.08
* Brun dunk (matavf.): 22.07, 05.08 og
19. august
* Glass og metall:
5. august

Iveland Frivilligsentral åpner opp igjen
mandag 2. august.
Det blir som vanlig lunsj på mandager kl
12.00. På onsdager blir det middag kl
12.00 og aktivitets bingo kl 18.00
Følg med på våre facebook sider og
Kontaktinfo:
nettsider for oppdatert program.
Skaiå gjenvinningsstasjon
Det blir også satt opp plakater med
Tlf: 414 82 383
… holder åpent tirsdag 27. juli kl. 16.00 informasjon.
iveland.fs@gmail.com
-19.00 og
»Bitta» m.fl har bilde utstilling i august.
tirsdag 31. august
Det planlegges også noen turer utover i august, så følg med.
kl. 16.00-19.00
Åpningstider mandag - torsdag kl 9.00 - 15:00.

Politiske møter i august:
* Tjenesteutvalget - onsdag 25. august kl. 18.00
* Formannskapet - tirsdag 31. august kl. 08.30
Saksdokumentene finner du på våre
hjemmesider ca seks dager før møtene tar til.

Boklansering på biblioteket Åkle,
onsdag 18. august kl. 19.00
Kake & kaffe

Iveland folkebibliotek:
Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.0020.00 (18.00).
Fra uke 33 er vi tilbake med ordinær
betjent åpningstid tirsdager 12.00-18.00
og torsdag 15.00-18.00. Har du
spørsmål, ring 901 17 842
Benytt gjerne digitale løsninger og bli
din egen biblioteksjef. Vi har tilgang til
ca 7000 aviser og tidsskrifter, og kan
skaffe deg nært sagt alt av lesestoff!

Bibsok.no

Nasjonal lesekampanje frem til 31. august.
Til sammen 56 barn og ungdom har registrert seg pr
19. juli. Sommerfest i september.

Sommeren 2021; Åpningstider:
Servicetorget / kommunehuset
holder åpent kl. 10.00 - 14.00
i perioden frem til 13. august.
NAV-Iveland: Drop-in hver torsdag
mellom kl. 12.00-14.00, bortsett fra
22. og 29. juli da man holder stengt.
Legekontoret
holder stengt til og med fredag 30. juli. Ved øyeblikkelig hjelp
ring Vennesla og Iveland legevakt, tlf. 116 117.
Ved akutt nødsituasjon ring 113

Turist i Iveland:

Museum, friluftsliv, Kringsjaa m/tømmerenna og Setesdalsbanen,
bading, Ivelandsgruvene, mineralsamling, Ogge, padling etc
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Program Iveland bedehus:

Kirkelig aktivitet:

Faste møteplasser gjennom sommeren:
* «Broken chains» hver mandag kl. 18.00
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
* CR hver onsdag kl. 18.00

15.08: Gudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00.

Det kan bli «spontane» tilstelninger i løpet av
sommeren. Dette vil evt bli annonsert på facebook.
* 19.08: Misjonsmøte kl. 19.30
* 24.08: Kia for menn og kvinner kl. 17.30
* 26.08: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 30.08: Barnegospel kl. 17.30
* 31.08: Kia for menn og kvinner kl. 17.30
* 31.08: Salig Blanding kl. 19.30

Sommerfest på bedehuset:
- fredag 20. august - søndag 22. august:

Helgas sommerfest starter med fredagsklubben.
På lørdag blir det aktiviteter ute og inne mellom
kl. 11.00-16.00 (ansiktsmaling, tradisjonelle 17.
mai leker, turnering, hårfletting og farging,
bruktbutikk og mye annet).
God mat selges hele dagen!
Lørdag kveld blir det stort bål, grilling på stranda
og kino inne.
Det blir stort familiemøte på søndag. Dette
markerer oppstarten av et nytt barne– og ungdoms opplegg.

Lørdag 28. august og søndag 29. august kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjenester i Iveland kir ke v/
Fredrik Netland.

Vanningsrestriksjoner:
For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god
vannforsyning gjennom sommersesongen er det innført
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunale vannverk og avløpsanlegg frem til 31. august.
Det kan bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver dag. Det kan ikke vannes på lørdag. Husk at
maling, løsemidler, bensin, q-tips, sanitetsbind, 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 72 558

Alt vil skje etter gjeldende korona regler.
Finn frem til ni postkasser i
Ivelandsnaturen. Brukbare kart kan
hentes i servicetorget. Alt av informasjon finnes på våre hjemmesider.
Telltur: Seks tur er i Iveland er med

NAV veiledningssenter:
… på kommunehuset holder åpent hver torsdag
mellom kl. 12.00-14.00 for «drop-in», bortsett fra
torsdag 22. og 29. juli, da man holder stengt.
Det er åpent for drop-in i Vennesla tirsdag og
torsdag mellom kl. 12.00-14.00 hele sommeren.
Du kan ta kontakt med NAV for timebestilling på 55
55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe oss på 55 55 33 33, og du
vil bli satt over til vår vakttelefon for bistand.

Nye Skaiå barnehage:

Stikk gjerne innom! Se filmen på YouTube

Følg Iveland kommune på:
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Plan for idrett og friluftsliv:
Kommunestyret vedtok i møte 17. juni 2021 å
legge ut denne planen til høring / offentlig
ettersyn frem til 15. september. Vi håper og
tror at mange vil ta seg tid til å lese dette dokumentet og melde inn sine tanker og ideer innen
tidsfristen. Planen vil bli lagt frem for endelig
politisk behandling høsten 2021.

Kinokveld tirsdag 17. august:
Kl. 18.00: «Spirit villhesten» (6 år),
- norgespremiere 30. juli
Kl. 20.00: «Det siste brevet fra deg» (alle)
- norgespremiere 30. juli

I planens kapittel 8 finner man de foreløpige
prioriteringene og satsingsområdene. Det er i
hovedsak dette man ønsker innspill på, i tillegg
til evt endringer av strategier j.fr kap 7.1.
Planen er lagt ut på våre hjemmesider. Innspill
sendes inn via eget elektronisk skjema fra våre
hjemmesider. Fristen er 15. september.
Kontaktinformasjon: Kulturleder Finn Terje
Uberg, tlf. 901 17 842

Spirit villhesten:

Når storbyjenta Lucky er nødt til å flytte til en liten landsby,
føler hun seg som en fisk på land. På sikt opplever hun en ny
mening med tilværelsen - hun får nye venner, hun får et nytt
og bedre forhold til sin far, og hun danner et sterkt bånd til
villhesten Spirit. En dag blir Spirits flokk fanget av en bande
med kvegtyver, og Lucky legger ut på sitt livs reise med vennene sine for å frigjøre hestene.
Spirit Villhesten er en historie om vennskap og modige jenter,
villige til å risikere alt for å gjøre det rette
Bildet: Ordfører Gro-Anita Mykjåland åpner
Iveland idrettspark i november 2017

Kulturprisen 2021:

Det siste brevet fra deg:

Jennifer mister hukommelsen i en bilulykke på 60-tallet.
Hennes kjærlighetshistorie får nytt liv gjennom journalisten
Ellie i nåtidens London.

Hvem fortjener kulturprisen i 2021? Benytt
vårt elektroniske skjema og send inn ditt
forslag innen mandag 6. september.

Jennifer lever et luksusliv sammen med sin velstående og innflytelsesrike ektemann, Laurence. Etter at hun mister hukommelsen i en ulykke, må hun kjempe for å finne tilbake til hvem
hun er. En dag finner hun gåtefulle kjærlighetsbrev gjemt
Kulturprisen deles ut hvert 2. år til enkeltperso- hjemme i huset. De lidenskapelige linjene avslører hennes
ner eller foreninger, som på en særskilt måte
ulykkelige affære med journalisten Anthony O’Hare og leder
har gjort en innsats for kulturlivet i Iveland.
til at hun til slutt finner sitt sanne jeg.
Prisen fastsettes til kr. 7.000,- pluss diplom og
Jennifers historie flettes sammen
en gave på inntil kr. 1.000,-.
med Ellies, en journalist i nåtidens
London. Hun finner flere intense
Sosiale spaserturer i Iveland:
kjærlighetsbrev i arkivet og fengsGågruppa:
les av historien fra en svunnen tid.
Starter opp mandag 9. august, med fremmøte
Hennes forsøk på å sette sammen
ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved
brevene med hjelp fra arkivaren
parkeringsplassen ved Skaiå barnehage
Roy, tar henne på en reise som
torsdager kl. 10.00.
vever sammen begge kvinnenes liv
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470
for alltid.
Ruslegruppa: Ferietid nå. Starter opp i august.
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467
Filmen er basert på Jojo Moyes'
suksessroman med samme navn
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