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Opprettelse av frivillighetsråd: 
- Velkommen mandag 21. november kl. 19.00: 
 

Kommunestyret har tatt initiativ til opprettelse 
av et Frivillighetsråd, der alle frivillige  
organisasjoner herved er invitert.  
Oppstartsmøtet er berammet til mandag 21.  
november kl. 19.00 på kommunehuset.  
Iveland kommune vil i møtet stille med forslag 
til vedtekter. Det er intensjonen å ha to møter i 
året.  Hver organisasjon kan stille med inntil to 

representanter. Vi tar 
sikte på å etablere et  
arbeidsutvalg / inte-
rimsstyre med repre-
sentant fra kommunen 

og frivilligheten denne kvelden som vil arbeide 
videre rundt tematikken:  
 

«Hvordan jobbe enda bedre sammen til det  
beste for innbyggerne i Iveland» 
 

Organisasjonene / lagene velger selv hvem som 
møter. Kontaktinformasjon: Lars-Ivar Gjørv, 
mobil 900 63 998. 
 
Basar på Vatnestrøm 12. november 
- 36 kransekaker skal ut: 
 

Vatnestrøm grendelag arrangerer basar i  
gymsalen på Vatnestrøm skole lørdag 12.  
november kl. 13.00. 
Det blir åresalg med tre flotte premier, bl.a. 
kransekake. Salg og trekning på loddbøker - 
også her med flotte gevinster inkl. 2 kransekaker 
på hver bok. Loddbøker er lagt ut på Joker-
butikkene i Iveland.  Kaffe, brus og matsalg til 
rimelig priser. Betal kontant, kort eller Vipps 
(610745). Inntektene går til grendehuset Aktivi-
teten, som er blitt en aktiv og sosial møteplass 
for folk i 
og utenfor 
bygda.  
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Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026: 
 

Rådmann Sten Albert Reisænen  
presenterer sitt forslag til budsjett 
2023, økonomiplan 2023-2026 i 
kommunestyresalen torsdag 3.  
november kl. 18.00.  
Møte er åpent for alle. 
 

Du kan følge hele presentasjonen 
via våre hjemmesider. Dokumente-
ne vil være tilgjengelige på våre 
hjemmesider fredag 4. november. 
 

Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan torsdag 
8. desember kl. 18.00.  
 
Politiske møter i november: 
 

* Kommunestyret torsdag 3. nov kl. 18.00 
   (presentasjon av budsjett-økonomiplan) 
* Ungdomsråd mandag 7. november kl. 18.00 
* Eldreråd/personer med funk.nedsettelse 7. nov kl. 18.00 
* Formannskapet tirsdag 8. november kl. 08.30 
* Tjenesteutvalget onsdag 16. november kl. 18.00 
* Formannskapet tirsdag 23. november kl. 08.30 
 

Saksdokumentene vil du finne på våre hjemmesider ca 6 
dager før møtene. 
 
 
Influensavaksinen er kommet!
Stikk innom Anne Cecilie og Siri på  
legekontoret. Pris kr. 300,-. 

Neste bygdebrev er klart onsdag 30. november. 
Info sendes til fub@iveland.kommune.no -  
alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  

fredag 25. november kl. 07.50 

Julegrantenning & førjulsmoro & salgsboder: 
 

Tenning av julegrana og førjulsmoro finner sted søndag 
27. november. Julegran tennes kl. 17.00, etterfulgt av 
førjulsmoro i hallen fra kl. 17.30. 
 

Salgsboder / marked: Vi ønsker  flest mulig  
salgsboder i hallen under førjulsmoro. 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 
 

Følg med på web/sosiale medier/plakater når det  
nærmer seg. 

Åpen konsert med 
Bjøro Håland  
- Iveland omsorgssenter 
onsdag 16. nov. kl. 18.00 
 
Gratis for beboere. Kr. 50 
i inngangspenger for  
besøkende. Arr: Dagsenter 
& pårørendeforening 
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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 
 
Komper og kommuneplan: 
 

Iveland kommune skal lage en ny kommune-
planens samfunnsdel. Dette er en plan som 
skal gi føringer for hvordan kommunen skal 
utvikle seg de neste 12 årene. Hvis du er inter-
essert i å høre mer om arbeidet eller har lyst til 
å komme med innspill kan du møte ordfører og 
administrasjon på Iveland frivilligsentral  
onsdag 30. november kl. 12.00. Frivilligsentra-
len byr på komper! Vi håper på gode innspill 
til hva kommunen skal satse på neste årene! 
 
 
Koronavaksinering: 
Vi har nå hatt to drop-in vaksineringer for  
risikogrupper. Om det er 
flere i Iveland som  
kvalifiserer til en  
oppfriskingsdose bes dere 
ringe Iveland legekontor 
(tlf: 379 61 230)  
innen fredag 18.  
november. 

 

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 november: 
 

* Grå dunk (restavfall): 10. november 
* Grønn dunk (papir):   16. november 
* Plastsekk (plast):  16. november 
* Brun dunk (matavfall): 10. og 24. november                                                                              
* Glass og metall:         24. november 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder STENGT i november. 

 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     
* Datakafe tirsdag 8. november kl 18:00 
* INGEN Quizkveld søndag 27. nov. grunnet julegrantenning  
* INGEN kaffekos søndagene i november    
* Strikkekafe torsdag 3. november kl. 18.00 
 

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

Følg oss gjerne på facebook! 
 
 

Iveland Frivilligsentral =  
Møte mellom mennesker 

Kontaktinfo: 
 

Tlf: 414 82 383 
iveland.fs@gmail.com 

Frisklivssentralen informerer:  
 

Styrkeuka 2022 arrangeres i uke 44 (31.10 - 06.11).  
Dette er en uke hvor alle, uansett alder og funksjonsnivå,  
oppfordres til å begynne med styrketrening. Enkel og ukentlig 
styrketrening er viktig for å fungere og for å ha en god helse.  
Treningen kan utføres hvor som helst, og faktisk kan fire øvelser 
to ganger i uka være nok! 
 

Åpne dager på treningssenteret: 
I anledning styrkeuka arrangerer Frisklivssentralen i samarbeid 
med Iveland idrettslag åpne dager på treningssenteret.  
 

Følgende dager kan du få kyndig veiledning: 
* Tirsdag 1. nov kl. 14.00-15.30 (fysioterapeut Maiken Tønder) 
* Onsdag 2. nov kl. 16.00-18.00 (treningsveileder Iveland IL) 
* Torsdag 3. nov kl 18.00-21.00 (treningsveileder Iveland IL) 
* Fredag 4. nov kl. 07.00-09.30 (fysioterapeut Maiken Tønder) 
* Fredag 4. nov kl. 18.00-21.00 (treningsveileder Iveland IL) 
 

Du vil få gratis omvisning, treningsveiledning og treningspro-
gram. Du kan også kontakte Frisklivssentralen for å få tilsendt 
gratis treningsprogram for hjemmetrening.  
 

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 l 
ege. 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 november: 

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

* 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 
* 02.11: Speider`n kl. 17.30 
* 03.11: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 04.11-06.11: Barnefestival (program lenger nede) 
* 07.11: Barnegospel kl. 17.30 
* 10.11: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 11.11: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse)                                               
* 11.11: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.)  
              NB! Vi samles i Ivelandshallen 
* 13.11: Storsamling kl. 11.00 
* 16.11: Speider`n kl. 17.30 
* 17.11: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 21.11: Barnegospel kl. 17.30 
* 24.11: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 25.11: Fredagsklubb «Huset» kl. 19.00 (5-8.klasse)                                               
* 25.11: Fredagsklubb «Trevet» kl. 20.00 (fra 8. kl.)  
* 27.11: Storsamling kl. 11.00 
* 30.11: Speider`n kl. 17.30 

 

         JTB-festival 4-6. november - program: 

 

Kirkelig aktivitet: 
 

* Lørdag 5. november: Åpen 
kirke mellom 15.00-17.00 
 

* Søndag 6. november:  
Gudstjeneste v/Fredrik Netland 
kl. 11.00. Vi minnes de som har gått bort. Spesielt  
velkommen til de som har mistet noen i løpet av året 
 

* Søndag 20. november: 
Gudstjeneste v/Fredrik Netland kl. 11.00 

Bygdekino på Åkle kulturarena  
tirsdag 8. november: 

 

- «Titina» kl. 18.00 
- «Rose» kl. 20.00 

 

Kinomat handler man på Joker Iveland.  

Fredagsklubben 11. nov 19.00 
Ivelandshallen - fra 5. klasse 

Følg Iveland kommune på: 
 

Nyttige instagram sider: iveland_kommune,  
ivelandbibliotek og ungdom.iveland 

 

Iveland skole er  på instagram og TikTok 
Pleie og omsorg er  på facebook   

Transporttjenesten for funksjonshemmede: Agder fylkeskommune har ansvaret for  
transporttjenesten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-transport). Neste  
søknadsfrist er 15. november. Kontaktperson: Enhetsleder Monica Verdal, mobil 971 75 766 
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 Ordførerens hjørne: 
 

November er her og det er igjen tid 
for å jobbe med neste års  
kommunebudsjett.  

Verdenssituasjonen har endret seg 
mye siste året og det påvirker også 
Ivelands økonomi og prioriteringer.  I 
dagens samfunn skjer ting raskt, og lite ante vi for et år 
siden at vi skulle få krig i Europa med påfølgende  
flyktningestrøm og ekstreme energipriser. Mange kom-
muner melder nå om store ekstra kostnader på de fleste 
områder som følge av dette. Dette gir dem mindre  
handlingsrom.  

For Ivelands kommuneøkonomi er inntekter fra strøm-
produksjon viktige. Også i et normalår. Vi er heldige 
som er en kraftkommune og får som følge av høy 
strømpris økte inntekter gjennom aksjeutbytte i Agder 
Energi (nå Å Energi) og salg av konsesjonskraft.  
Iveland har i mange år hatt utfordringer i økonomien og 
disse ekstra inntektene gir Iveland kommune flere  
muligheter. Forhåpentligvis går de høye strømprisene 
snart ned til et normalnivå. Det er ikke bærekraftig at 
det offentlige, og da spesielt staten, tjener store summer 
mens privatpersoner og næringsliv må betale. Dette  
skaper ustabilitet og usikkerhet for folk flest. Derfor kan 
vi heller ikke regne med at disse ekstra inntektene vil 
vedvare. I tillegg har renta steget. Hvor store  
overføringer vi får fra staten og hvordan ny beskatning 
på kraft vil bli, avgjøres i statsbudsjettet 

Rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett for  
kommunestyret torsdag 3. november kl. 18.00. Deretter 
skal politikerne ha gode debatter om hva som skal  
prioriteres neste år og økonomiplan for de 3 påfølgende 
år. Endelig budsjett vedtas i kommunestyret i desember. 
Hvordan det vedtatte budsjettet blir skal bli spennende å 
se! 

Hilsen Terje  

Kommunal brøyting: 
Husstander som ikke er med i brøyteordningen, men 
ønsker å benytte tjenesten med kommunal brøyting, 
må søke elektronisk innen 1. november («Brøyting 
av privat vei»). Prisen er pr. 
1. januar 2022 kr. 5.802,- per 
år per husstand, uavhengig av 
strekning. Kontaktperson: 
Driftsleder Jonny Lilletveit, 
950 19 686. 
 
Ledig stilling i kommunen: 
Vi har et ledig 100 % vikariat 
som regnskapskonsulent, med 
mulighet for fast stilling. 
Søknadsfristen er 30. oktober. 
Søk via våre hjemmesider.   
 

 

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. 
 

Kandidaten kan søke selv, eller personer kan foreslå en 
kandidat. Søk via våre hjemmesider innen 1. november. 
 

Strømstøtte til frivillige lag & foreninger: 
 

Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. I 
denne søknadsrunden kan det søkes om strømstøtte 
for perioden juli - september 2022. 
Lag og foreninger i Iveland har fått utbetalt ca kr. 
85.000,- i strømstøtte så langt.  
 

Informasjon: Se våre hjemmesider 


