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Bjørnehatten: 
Drømmer du om en ny enebolig i Iveland  
kommune? Øvrebø videregående skole har  
utviklet et spennende prosjekt i samarbeid med 
Iveland kommune. Vi har tegnet en stor enebo-
lig på ca. 190m2 (BYA) med integrert garasje til 
det nye boligfeltet i Skaiå. Vi inviterer  
interesserte til informasjonsmøte om prosjektet 
torsdag 13. oktober kl 17.00 på kommunehuset. 
Kommunen informerer om sine tilskuddsord-
ninger. Det blir servering av pizza og kaffe. 
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«Road Worlds for Seniors»  
 

Vi gjentar suksessen fra i fjor. Konkurransen starter mandag 
3. oktober og avsluttes fredag 28. oktober. Målet er å ha det 
gøy, sosialt og sykle så mye vi bare orker på de flotte trim-
syklene vi har på dagsenteret i denne perioden.  
Sykkelturene kan du legge til fjern og nær, innland og ut-
land. Filmer vises underveis.  
I år ønsker vi å ha enda flere med. Derfor  vil vi ha åpne  
dager hvor de som bor hjemme har muligheten til å komme 
på besøk til omsorgssenteret og prøve de flotte syklene vi 
har. I perioden 3. – 28. oktober gjelder dette tirsdager fra kl. 
12.00-14.00 og onsdager fra kl. 10.00-12.00 (ikke 5. okt). 
Det blir forfriskninger og hjernetrim underveis.  
Velkommen til en sosial og artig aktivitet! 
 

I fjor klarte sprekingene ved Iveland omsorgssenter en  
imponerende 22. plass av 260 lag. De syklet 1505,9 km.  

Neste bygdebrev er klart fredag 28. oktober. Info  
sendes til fub@iveland.kommune.no -  

alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  
tirsdag 25. oktober kl. 10.00 

Vi søker etter en dyktig kokk ved Iveland  
omsorgssenter. Søknadsfrist 9. oktober. 

Vi søker også etter sykepleiere! 

Førjulsmoro & julegavetreet & salgsboder: 
 

Tenning av julegrana og førjulsmoro finner sted søndag 
27. november.  
 

Julegavetreet: Jula er  en tid hvor  kanskje ulikheter  
mellom folk merkes ekstra godt. Noen av oss har mer 
enn vi trenger, mens andre sliter med å få endene til å 
møtes. Vi ønsker å bidra til at flere barn skal få oppfylt 
sine julegaveønsker. I Vennesla har de hatt julegavetre-
et i julegada noen år, og nå ønsker vi å få til noe lignen-
de her i Iveland. I tiden framover vil vi gjennom for-
skjellige instanser samle inn julegaveønsker, som blir 
presentert på et julegavetre 1. søndag i advent. Vi vil 
sørge for full anonymitet for mottagerne av julegavene. 
Hilsen Iveland menighet v/diakon  
 

Salgsboder / marked: Vi ønsker  flest mulig salgsbo-
der i hallen under førjulsmoro (muligens dagen før 
også). Er du kreativ og lager ting for salg (bilder, foto, 
keramikk, lefser, julemotiv etc etc - bli med)!  
Info og påmelding til kulturleder 901 17 842 

Legekontoret stengt i høstferien: 
Legekontoret er stengt f.o.m. mandag 3. oktober 
t.o.m. fredag 7. oktober. Ved øyeblikkelig hjelp 
ring Vennesla og Iveland legevakt: 116 117 
Ved akutt nødssituasjon ring:  113 
 
Drop-in oppfriskningsdoser -  
Koronavaksine ved legekontoret: 
 

Folkehelseinstituttet oppfordrer til oppfrisknings-
dose for personer i aldersgruppen 12– 64 år med 
underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, 
og til gravide fra 2. og 3. trimester.  
 

Vi tilbyr drop-in (kom uten timeavtale) på  
følgende tidspunkt: 
* Mandag 17. oktober mellom kl. 16.30 – 18.00 
* Tirsdag 25. oktober mellom kl. 16.30 – 18.00 
 

Alle fra og med 65 år og oppover får tilbud om et 
bestemt tidspunkt som tidligere og blir kontaktet. 
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Sosiale spaserturer i Iveland: 
 

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  
 

Gågruppa (bildet under): 
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00 
og ved parkeringsplassen ved Skaiå barnehage 
torsdager kl. 10.00.  
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470 

Politiske møter i oktober: 
 

* Formannskapet tirsdag 11. oktober kl. 08.30 
* Ungdomsrådet mandag 17. oktober kl. 18.00 
* Eldreråd mandag 17. oktober kl. 18.00 
* Kommunestyret torsdag 20. oktober kl. 18.00 
* Kontrollutvalget mandag 24. oktober kl. 13.00 
 
 

Saksdokumentene vil du finne  
på våre hjemmesider ca 6  
dager før møtene. 
 

 

Biblioteket 
... er tilgjengelig kl. 09.00 - 20.00 (18.00). Betjent åpningstid  
tirsdager 12.00-18.00 og torsdag 15.00-18.00. Noe redusert i  
ferier. Info: 901 17 842 
 

Tømmekalender oktober: 
 

* Grå dunk (restavfall): 13. oktober 
* Grønn dunk (papir):   19. okober 
* Plastsekk (plast):  19. oktober 
* Brun dunk (matavfall): 13. og 27. oktober                                                                              
* Glass og metall:         27. oktober 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 25. oktober kl. 16.00-
19.00 

Parkeringsplass Bakkane: 
I perioden 10. oktober - 31. oktober blir  
parkeringsplassen ned mot båthavna stengt for 
gående og biltrafikk i forbindelse med  
anleggsarbeid og opprusting av området. 

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  
   (ikke i høstferien) 
* Datakafe tirsdag 11. oktober kl 18:00 
* Quizkveld søndag 30. oktober kl. 18.00 
* Kaffekos hver søndag kl. 18.00  
* Strikkekafe torsdag 6. oktober 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 

Frisklivssentralen informerer:  
 

Stopptober i oktober: 
I oktober oppfordres du som røyker eller snuser til å gjøre et 
sluttforsøk. Dersom du kommer deg gjennom 28 dager uten røyk, 
har du fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt! 
Ta kontakt med Frisklivssentralen dersom du ønsker rådgivning i 
forbindelse med ditt slutteforsøk. 
 

Verdensdagen for psykisk helse:  
Markeres i perioden 26.09 - 23.10. I år fokuserer man på å  
forebygge ensomhet og utenforskap. Visste du at 11% av Norges 
befolkning er mye plaget med utenforskap? Og at hver fjerde 
ungdom ikke har noen å prate med når livet blir vanskelig? Vi 
oppfordres derfor til å løfte blikket og ta initiativ som reduserer 
avstanden mellom oss. Vi trenger hverandre!  
 

Frisklivstrening hver fredag i oktober: 
Hver fredag klokken 10.15 - 11.00. Oppmøte ved Tufteparken på 
Birketveit. Alle er velkomne! Lavterskeltrening som passer alle. 
Påmelding til 480 96 109 innen kl. 22.00 dagen før.  
 

Individuell oppfølging: 
Frisklivssentralen tilbyr individuell oppfølging/veiledning i for-
bindelse med livsstilsendring, fysisk aktivitet og/eller kosthold. 
 

Kontaktinformasjon: 
Du kan ta direkte kontakt og trenger ikke henvisning fra lege. 
Fysioterapeut Maiken Triger Tønder, tlf 480 96 109 
maiken.tonder@iveland.kommune.no 
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Program Norkirken Iveland bedehus: 
 

Faste aktiviteter / møteplasser i oktober: 

* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* Bibelgruppe hver tirsdag kl. onsdag kl. 18.00 
* CR hver onsdag - hele året - kl. 18.00 
* KIA hver tirsdag kl. 17.00  
 
 

* 30.09: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse)                                               
* 30.09: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.) 
* 02.10: Storsamling kl. 11.00 
* 05.10: Speider`n kl. 17.30 
* 06.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 10.10: Barnegospel kl. 17.30 
* 13.10: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 14.10: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse)                                               
* 14.10: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.)                                                                                     
* 16.10: Storsamling kl. 11.00 
* 19.10: Speider`n kl. 17.30 
* 20.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 24.10: Barnegospel kl. 17.30 
* 27.10: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 28.10: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse)                                               
* 28.10: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.)  
* 30.10: Storsamling kl. 11.00 

Kirkelig aktivitet: 
 

* Søndag 9. oktober kl. 11.00:  
Gudstjeneste i Iveland kirke v/ 
Fredrik Netland. Presentasjon 
av 50 års konfirmantene 
 

* Søndag 23. oktober kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/ 
Fredrik Netland. Utdeling av 5 års bok. Kirkekaffe 
 

* Torsdag 27. oktober kl. 19.30: Salmekveld i Iveland 
kirke. Vi synger  kjente og kjære salmer  - nye og 
gamle. Forskjellige solister deltar og det blir mye  
allsang! Arr: Misjonsforeningen og Menighetsrådet 

Bygdekino på Åkle kulturarena  
tirsdag 11. oktober: 

 

- «Helt Super» kl. 18.00 
- «Krigsseileren» kl. 20.00 

 

Kinomat i fast og flytende form kan man handle på  
Joker Iveland.  

Fredagsklubben 14. oktober 
 

Denne dagen samles vi ved speiderplassen på  
Dalane kl. 19.00. Tema bibelsmugling. Det blir litt 

«Politi & Røvere» og action med vaktposter!  

Følg Iveland kommune på: 
 

Nyttige instagram sider: iveland_kommune,  
ivelandbibliotek og ungdom.iveland 

 

Iveland skole er  på instagram og TikTok 

Strømstøtte til frivillige lag & foreninger: 
 

Neste søknadsrunde åpner 26. oktober, med  
søknadsfrist 16. november klokken 13:00. I den  
søknadsrunden kan det søkes om strømstøtte for  
perioden juli - september 2022. 
 

Informasjon: Lotteri– og Stiftelsestilsynet 
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 Ordførerens hjørne: 
 

Mandag 11 september 2023 er det 
igjen Kommunestyre og fylkestings-
valg. Det er nesten et år igjen og du 
tenker kanskje at det er lenge til? 
- Ja, det kan føles sånn, men de  
politiske partiene i Iveland har  
allerede begynt å jobbe med dette på 
ulike måter. Mye gjenstår selvsagt. I Iveland har vi 17 
representanter i kommunestyret og er i denne valgperio-
den fordelt med 5 ulike politiske parti. Vi har to  
politiske utvalg, formannskap og tjenesteutvalg. I tillegg 
har vi også et kontrollutvalg.  

Det er viktig for lokaldemokratiet i Iveland at vi også 
rekrutterer nye politikere som kan være med på å lede 
Iveland kommune for valgperioden 2023-2027. Det er 
også ønskelig å ha en bred representasjon av ulike  
partier som kan skape gode diskusjoner og synspunkter 
som representerer de ulike innbyggere vi har i  
kommunen. Variasjon i alder trenger vi også. De ulike 
partiene jobber nå fremover med å utarbeide valglister 
med kandidater. Hvert parti må ha minst 7 kandidater på 
lista, men helst flere. For å være valgbar må man selv 
ha stemmerett og være bosatt i kommunen.  
Noen kommunepolitikere er aktive i flere valgperioder, 
andre for kortere tid. Noen ønsker å være mer aktive 
enn andre. Sånn vil det alltid være. Det som er viktig er 
at mange er engasjerte og er med i samfunnsdebatten i 
vår kommune.  
 

Kunne du tenke deg å være med i et politisk parti og 
ønsker å engasjere deg? Hvilket parti vil passe deg best? 
Utfordringen er herved gitt og lykke til!    

Hilsen Terje  

Temamøte om klima onsdag 26. oktober: 
 

«Næringslivets klimaomstilling i lokalt perspektiv» 
Spar penger ved å ha fokus på bærekraftige  
løsninger. Møte avholdes på Evjemoen kino, og er et 
samarbeid mellom Evje & Hornnes kommune,  
Iveland kommune og Evje & Hornnes sparebank. 
Påmelding innen 24. oktober. Følg med på web og 
gjennom sosiale medier. 
 
Vestekurs: 
Det vil bli avholdt vestekurs 
på kommunehuset nå i høst. 
Informasjon og påmelding 
ved å kontakte Ingeborg Dale, 
ingeborg.dale@gmail.com, - 
916 43 470. 
 
 

Vi gratulerer Torkel, Miriam og Eirik med hele 9 
poeng under klassequizen! 

 

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).  Flere gode byggeprosjekt har 
mottatt tilskudd. 
 
Kulturstipend: 
Formålet med Iveland kommunes kulturstipend er å  
oppmuntre og støtte barn og ungdom som har et spesielt 
talent innenfor det utvidede kulturbegrepet (sang, idrett, 
musikk, dans, kunst etc.), og ønsker å videreutvikle dette.  

Det er ingen nedre aldersgrense for å søke, men  
kandidaten kan ikke være mer enn 20 år. Den som mottar 
stipendet må bo i kommunen eller ha nær tilknytning til 
kommunen. Det er satt av kr. 8.000,- til denne ordningen 
i år. 
 

Søk via våre hjemmesider innen 1. november. 


