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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. Info: 901 17 842 

Nyheter fra vår hjemmeside: 
Gledelig befolkningsvekst: 
Iveland kommune hadde 1336 innbyggere ved 
utgangen av 2. kvartal 2022, en økning på 16 
innbyggere siste kvartal. Ti av disse kom fra 
Ukraina 
Nye fysioterapeuter på plass: 
Maiken Triger Tønder, års-vikariat kommunal 
fysioterapeut. Anne Grethe Osbak Vernegaard, 
fast ansatt privatpraktiserende. Bodil Flobak er 
fremdeles fast ansatt privatpraktiserende. 
Redusert strømforbruk - veien videre: 
Kommunen vurderer solceller på kommunale 
bygg. 
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Kommuneplanens samfunnsdel; videre arbeid: 
 

Vi har per 30. august mottatt om lag 80 innspill. Vi holder 
skjemaet åpent utover høsten og ber om flere gode ideer.  
Det blir et åpent informasjonsmøte i oktober. 

Boligtilskudd: 
Iveland kommunestyre vedtok i 2021 å videreføre  
muligheten for boligtilskudd. Det er mulig å søke om kr. 
300.000,- (enebolig), kr. 200.000,- (tomannsbolig) og kr. 
100.000,- (flere boenheter).  Seks prosjekt mottok tilskudd i 
2020. 

Neste bygdebrev er klart fredag 30. sept. Info  
sendes til fub@iveland.kommune.no -  

alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  
mandag 26. september kl. 12.30 

Ledige stillinger: 
 

Sykepleiere: Søknadsfrist 14. september: 
Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter, meget 
godt arbeidsmiljø, meningsfylt arbeid og faglige 
utfordringer. En god pensjonsordning er også  
positivt! 
 

Har du lyst til å bli støttekontakt? 
Det er ingen krav om formell utdanning for å 
være støttekontakt, men vi legger stor vekt på 
personlig egnethet. Du må være over 16 år. Som 
støttekontakt kan du være med å bidra til en me-
ningsfylt fritid for andre!  
Kontakt Eline Stedjan, 481 42 587 
 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 

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  
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 

På tur med ordfører til Måvatn: 
- søndag 4. september kl. 11.00 
 

Fremmøte ved Møkjåland, ca 150 meter ovenfor 
gårdene. Grei parkering, merket.  
Turen går til vakre Måvatn. Stort sett skogsbil-
vei, men sti det siste stykket. Matpausen tar vi på 
svabergene når vi kommer til vannet.  
Kulturminne ved Måvatn. Turen er ca 4 km t/r og 
passer for alle. 
 

Naturlos: Ordfører  
Terje Møkjåland, tlf. 
901 89 029. Torstein 
Bærheim vil også bidra. 
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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 Åkle, og går en tur i rolig tempo. Kaffe & 
prat på Åkle etter turen. 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 na-
turlos turer i regionen. 
 

 

«Road Worlds for Seniors» (Iveland omsorgssenter): 
 

Vi gjentar suksessen fra i fjor. Konkurransen starter mandag 3. 
oktober. Målet er å ha det gøy, sosialt og sykle så mye vi bare 
orker på de flotte trimsyklene vi har på dagsenteret frem til 28. 
oktober. I år blir det åpne dager ved omsorgssenteret hvor de som 
bor hjemme får muligheten til å komme på besøk og prøve de 
flotte syklene vi har.  
- Mer info i oktober utgaven 

 
Politiske møter i september: 
 

* Kontrollutvalget mandag 5. september kl. 13.00 
* Ungdomsrådet mandag 5. september kl. 18.00 
* Eldreråd mandag 5. september kl. 18.00 
* Kommunestyret (bildet under) torsdag 8. september kl. 18.00 
* Tjenesteutvalget onsdag 28. september kl. 18.00 
 

Kommunestyremøtene kan du følge direkte via egen link på våre 
hjemmesider. Lydfilene legges ut i etterkant. Saksdokumentene 
finner du på våre hjemmesider ca 6 dager før møte.  

Tømmekalender august: 
 

* Grå dunk (restavfall): 15. september 
* Grønn dunk (papir):   21. september 
* Plastsekk (plast):  21. september 
* Brun dunk (matavfall): 1., 15. og 29. sept.                                                                              
* Glass og metall:         1. og 29. september 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent lørdag 17. september kl. 10.00
-13.00 og tirsdag 27. september 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:  

 
 

* Lunsj hver mandag kl 12:00  
* Middag hver onsdag kl 12:00  
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00  
* Treffpunkt hver torsdag kl. 12.00  
   (oppstart 8. september) 
* Datakafe tirsdag 13. september kl 18:00 
* Quizkveld søndag 4. september kl. 18.00 
* Kaffekos hver søndag kl. 18.00 (ikke 4. september) 
* Strikkekafe torsdag 8. september kl. 18.00 
 

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

Følg oss gjerne på vår facebook side! 
 
 

Iveland Frivilligsentral =  
Møte mellom mennesker 
 

Kontaktinfo: 
 

Tlf: 414 82 383 
iveland.fs@gmail.com 
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Program Iveland bedehus: 
 

Faste aktiviteter / møteplasser i september: 

* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* Bibelgruppe hver tirsdag kl. 19.30 
* CR hver onsdag kl. 18.00 
* KIA hver tirsdag kl. 17.00  
 
 

* 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.)  
* 04.09: Storsamling kl. 11.00 
* 07.09: Speider`n kl. 17.30 
* 08.09: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30       
* 12.09: Barnegospel kl. 17.30 
* 15.09: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 16.09: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse)                                               
* 16.09: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.)  
* 18.09: Storsamling kl. 11.00 
* 21.09: Speider`n kl. 17.30 
* 22.09: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 26.09: Barnegospel kl. 17.30 
* 29.09: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 30.09: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse)                                               
* 30.09: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.)                                                                                     

Moonlight Iveland:  
 

Høstens aktiviteter og klubbkvelder er godt i gang. 
Ivelandstaua holder åpent hver torsdag mellom 16.30
-21.30, og annenhver fredag på hhv Ivelandstaua og 
Aktiviteten mellom kl. 20.00-23.30.  

Kirkelig aktivitet: 
 

* Søndag 11. sept kl. 18.00:  
Visitasgudstjeneste v/Fredrik 
Netland og biskop Stein  
Reinertsen. Nattverd.  
Visitasforedrag etterpå. 
 

* Søndag 25. sept kl. 11.00: Gudstjeneste i Iveland kir-
ke v/Fredrik Netland 
 

Bispevisitas 7. - 11. september: 
Et omfattende program for biskop Stein Reinertsen 

Bygdekino på Åkle kulturarena  
tirsdag 13. september: 

 

- «Olsenbanden - siste skrik» kl. 18.00 
- «Utvandrerne» kl. 20.00 

 

Kinomat i fast og flytende form kan man handle på  
Joker Iveland. «Krigsseileren» kommer neste gang  

(11. oktober) 

Fredagsklubben i Ivelandshallen: 
 

Fredag 9. september kl. 19.00 
fra 5. klasse og oppover 

Følg Iveland kommune på: 
 

Nyttige instagram sider: iveland_kommune,  
ivelandbibliotek og ungdom.iveland 

 

Iveland skole er  på instagram og TikTok 

 
I løpet av 14 dager vil 
det foregå en utskifting 
av defekte gatelys.  
 

Vi oppfordrer våre innbyggere til å melde fra om 
defekte gatelys (ikke lyser) via våre hjemmesider. 
Trykk på «Feil på gatelys» og send inn aktuell  
informasjon. Neste gjennomgang vil bli i desember, 
og det er kun ekstra viktige lys som vil bli fikset i  
perioden fram til deg.  
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 Ordførerens hjørne: 
 

Det politiske arbeidet er kommet 
godt i gang igjen etter ferien og det er 
mye som skal drøftes og vedtas  
utover høsten. 
 

Den store saken for de fleste er nok  
strøm.  
Mange er for tiden svært bekymret for de unormalt høye 
strømregningene man mottar. Vi ser at dette diskuteres 
overalt både i media og der folk treffes. Vi har hatt høy 
pris lenge og har i det lengste hatt et håp om at prisene 
skal falle. I stedet har det motsatte skjedd. Det settes 
stadig nye prisrekorder. Private huseiere har heldigvis 
hatt strømstøtte en stund, men likevel er det en stor 
kostnad som merkes. Dette kombinert med renteheving 
og generell prisstigning gjør at folk flest får mindre å 
rutte med. Bedriftene har det ekstra tungt for tiden med 
strømregninger. Her er det ikke noen statlig finansiert 
støtteordning. Mange bedrifter på Sørlandet sliter med 
fare for konkurs. Det er ikke bare strømmen som har 
blitt dyrere, men også mange andre varer som skal  
kjøpes inn. Foreløpig er det lite hjelp å få fra statlig 
hold, men vi håper det kommer hjelp snart. For det  
haster! Det er staten som sitter på «verktøyet» som kan 
gi oss nok strøm til en fornuftig pris.  
Iveland kommune er opptatt av at vårt næringslivet skal 
klare seg gjennom denne krisen. Derfor jobber både  
politikere og administrasjonen nå godt med å se på 
hvordan kommunen kan bidra.  

Iveland kommune er gjennom sitt eierskap i Agder 
Energi med på påvirke beslutninger som kan bety noe 
for oss som strømkunder. Vi går en spennende og  
utfordrende tid i møte. Denne høsten får vi håpe på mye 
regn! 
 
Hilsen Terje  

Frivillighetsdagen: 

Ivelandshallen 
lørdag 24. september kl. 11.00-16.00 

———————————————————— 
Målsetting og foreløpig program for dagen  

(det kan komme noen justeringer):  
 

Fylle Ivelandshallen mellom 11.00-16.00. Lag og 
foreninger har stand, og reklamerer for egne  

aktiviteter. Vi ønsker aktive stander med aktiviteter.  
————————————————————- 

 

Fra scenen og ved Ivelandshallen: 
 

10.30-16.00: Åpen kafe i regi av 10. klasse 
11.00-16.00: Hoppeslott og aktiviteter for de yngste 
11.00: Velkommen v/konferansier Svein Hillestad 
11.15: Hei v/ordfører. Hvorfor er frivillighet viktig?  
11.30: Eget innslag fra Iveland idrettslag i  
           anledning 100 års jubileet 
12.00: Vittigheter fra scenen   
12.15: Norges lengste korps spiller 
12.40: Ungdomslaget arrangerer kahoot  
13.10: Musikk v/ Kjetil Åsvald Åsen  
13.30: Mållaget arrangerer en quiz med lokale ord  
14.30: «Iveland kuleste moped»; Mopedparade  
           rundt kirka.  
15.00: Vittigheter fra scenen   
15.30: Moonlight arrangerer fotballcup eller  
           kanonball på gressbanen.  

 
Følg med på plakater, web og sosiale medier  

utover i september.  
Informasjon: kulturleder, 901 17 842  

 

Vi feirer Økouka 2022 med Åpen økologisk gård med 
hagevandring i Vår Lille Eventyrhage i Moltekjerrveien 

15, lørdag 1. oktober kl 12.00- 16.00. 
Lær om hugelbedd, gravefridyrking m.m. Begrenset  

antall plasser, påmeldingsfrist 29.09, tlf: 404 73 373 / 
mail: eventyrhage@gmail.com eller på facebook Vår 

Lille Eventyrhage. Gratis inngang. 
Lett servering og gårdsutsalg 

Iveland idrettslag 1922-2022: 
 

Idrettslaget vårt er 100 år, 
 og det blir en markering under  

frivillighetsdagen kl. 11.30  


