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Covid vaksinering: 
 

Iveland kommune tilbyr  
oppfriskningsdose til de i  
aldersgruppen 18 – 64 år 
som ønsker dette.  
 

Nasjonale myndigheter har 
ikke gått ut med en anbefaling, men et tilbud. 
 

I Iveland kommune blir dette fulgt opp ved at 
det gis mulighet til å ringe Iveland legekontor 
for avtale om oppfriskningsdose (379 61 230). 
Alle innbyggere over 65 år har tidligere fått til-
bud om oppfriskningsdose med covid-vaksine. 
Det samme gjelder spesielle risikogrupper over 
18 år. Det nye er at alle over 18 år nå får tilbud 
om vaksine. 
 

Testing: 
Testing er det ingen krav eller pålegg om nå. 
Smitte skal heller ikke registreres. Likevel tilbyr 
Iveland kommune gratis tester. Testene kan  
hentes i servicetorget på kommunehuset. 
Dette gjør vi som et tilbud til innbyggerne. 
- Du skal helst være frisk når du skal besøke  
eller ha kontakt med personer som er eldre eller 
i risikogrupper. Når du er i tvil kan det være 
greit å teste seg for å forsøke å unngå å smitte 
av covid. 
 
Grunnvaksinering anbefales fremdeles: 
Vi minner om at du som ikke er vaksinert, sterkt 
anbefales å ta vaksine. Dose en og to gis ved  
covidvaksine-senteret i Gyldenløvens gate 2b i 
Kristiansand. Oppfriskningsdosene gis i Iveland, 
etter avtale med Iveland legekontor. 
 
Åpningstider i romjula: 
 

Servicetorget 10.00-14.00. Romjula er tradisjo-
nelt en tid med avvikling av ferie og avspaser-
ing. Sjekk ut om saksbehandleren er tilstede før 
du reiser til kommunehuset! Legekontoret hol-
der stengt og uklart om NAV holder åpent.    
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Politiske møter i desember: 
 

* Eldreråd/personer med funksjonsnedsettelse mandag  
   5. desember kl. 18.00 
* Kommunestyret torsdag 8. desember kl. 18.00 (med  
   bl.a. behandling av budsjett).  
   Følg debatten via våre hjemmesider. 
 
Saksdokumentene vil du finne på våre  
hjemmesider ca 6 dager før møtene. 
 
Lokallaget av Seniornett stiftet - konkurranse: 
 

19. september ble et lokallag av Seniornett stiftet med 12 
medlemmer. Til medlemmer av interimsstyret ble Heidi 
Margrete Øina (leder), Alfred Øyna Fjermeros (medlem), 
Bjørn Arild Lindland (medlem) og Lars-Ivar Gjørv 
(sekretær) valgt.  
 

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse samt 
Frivilligsentralens styre utlyser herved fem betalte medlem-
skap ut 2023. De som vil delta i konkurransen sender en 
epost til lig@iveland.kommune.no med navn og adresse 
og mobilnummer innen 20. desember.  
 

Blant innkomne henvendelser trekkes fem betalte medlem-
skap gyldig ut 2023. Det settes ingen aldersbegrensning.  

 

Seniornett gir digital veiledning, og har lokalforeninger 
over hele landet. De tilbyr også datahjelp på telefon –  

 
https://
seniornett.no.  
 
 
 

Informasjon fra legekontoret:  
 

I uke 51 (19.12-23.12) vil det kun være sykepleier  
tilgjengelig ved legekontoret enkelte dager. Det vil være 
mulig å fornye resepter, men ikke å få vanlig konsultasjoner 
hos Kåre Dale. Legekontoret er stengt i uke 52 (romjula). 
 

Husk å fornye resepter og bestill pasientreiser før jul!! 
Ved øyeblikkelig hjelp ring Vennesla og 
Iveland legevakt: 116 117. Ved akutt 
nødssituasjon ring: 113 
 
Influensavaksinen er kommet!
Stikk innom Anne Cecilie og Siri på  
legekontoret. Pris kr. 300,-. 

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

tirsdag 27. desember kl. 12.00 

Basar ved Iveland omsorgssenter: 
 

Den tradisjonelle førjulsbasaren avholdes lørdag 
3. desember kl. 14.00. Det blir både lodd på  
bøker og åresalg. Husk kontanter! 
Mange flotte gevinster: Kranse-
kaker og annen deilig hjemme-
bakst, fruktkurver, flott håndar-
beid og mye annet fint. Kom 
gjerne hele familien! 
 

Arr: Dagsenteret & pårørendeforeningen 
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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: 
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00 
og ved parkeringsplassen ved Skaiå barnehage 
torsdager kl. 10.00.  
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470 
 
Hodeplagg og hosebånd: 
I februar/mars vil det bli kurskvelder for å lage 
hosebånd og hodeplagg til Ivelandsbunaden.  
Ta gjerne kontakt for 
mer info: Ingeborg  
Andrea Dale, tlf 916 43 

 

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 

Tømmekalender desember: 
 

* Grå dunk (restavfall): 8. desember 
* Grønn dunk (papir):   14. desember 
* Plastsekk (plast):  14. desember 
* Brun dunk (matavfall): 8. og 22. desember                                                                              
* Glass og metall:         22. desember 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder STENGT i desember (ikke åpent 27. 
desember som tidligere annonsert) 

 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 
   Julelunsj 14. desember (påmelding)  
* Middag hver onsdag kl 12:00   
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00  
   (21.12 siste før jul) 
* Datakafe tirsdag 13. desember kl 18:00    
* Treffpunkt hver torsdag kl. 12.00 (15.12 siste før jul)  
* Kaffekos & Quizgjengen har juleavslutning lørdag 10. des 
(påmeld.) 
* Strikkekafe torsdag 1. desember kl. 
18.00 
* STENGT i romjula 
 
Vi deler ut gratis sko, leker og tøy i 
hele desember. Stikk innom! Sjekk ut 
bilder på facebook. 
 

Kontaktinfo: 
 

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

Demens i familien? 
Pårørendeskolen er et tilbud til pårørende og nære venner av  
personer som er rammet av demens. Iveland og Vennesla  
kommuner samarbeider om pårørendeskolen. 
 

Det blir 4 samlinger med foredrag, film, samtaletilbud følgende 
dager: 24. januar, 31. januar, 7. februar og 14. februar - alle dager 
kl. 17.30 - 20.30 (Vennesla voksenopplæring (Sentrumsvegen 
34C)) Nærmere informasjon på kommunene sine hjemmesider.  
 

Påmelding innen 
10.januar 2023 til tlf. 
381 50 960 eller via  
Vennesla kommune 
sin hjemmeside.  
 
 

LEV Helse-Norge:   
Velkommen til Lev! Her finner du gratis og kunnskapsbaserte 
verktøy og råd hvis du vil endre en vane, eller bare trenger infor-
masjon om hvilke små grep du selv kan gjøre for litt bedre helse. 
https://www.helsenorge.no/lev 
 

Du kan kontakte fysioterapeut dirkete, uten henvisning fra lege. 
Fysioterapeut Maiken Triger Tønder, tlf 480 96 109 
maiken.tonder@iveland.kommune.no 
 

Vatnestrøm-kalenderen 2022:  
Den 22. utgaven er nå i salg på de tre butikkene i kommunen 
samt kommunehuset. En genial julegave til kun kr. 100,-.  

Gratulerer til Emma !! 
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Program Norkirken Iveland bedehus: 
 

Faste aktiviteter / møteplasser i desember: 

* 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  
 
 

* 30.11: Speider`n kl. 17.30 
* 01.12: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 05.12: Barnegospel kl. 17.30 
* 08.12: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 11.12: Storsamling kl. 11.00 
* 15.12: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 19.12: Barnegospel kl. 17.30 
* 22.12: Misjonsmøte kl. 19.30 

Elevbedrifter ved Iveland skole: 
 

Vi har per desember 2022 to elevbedrifter: 
1. Arbeidsliv valgfag (8-10. klasse)  
2. Elevbedriften «Mestring, trygghet og  

tilhørighet» (1-10. klasse)  
 

Ved Iveland skole ønsker vi at elevbedriftene skal 
være en plass hvor elevene får kjenne på mestring, 
trygghet og tilhørighet. At de får dyrke talentene sine, 
og få en sterkere identitetsfølelse. Vi retter fokus på å 
lære om bedrift og entreprenørskap Besøk gjerne våre 
hjemmesider og bli bedre kjent med våre produkter 
(Iveland kommune - Iveland skole -  se eget avsnitt)   
 
Har du lyst og mulighet til å hjelpe?   
Vi ønsker å utvikle elevbedriftene 
videre, og vil gjerne komme i kon-
takt med deg som har tid og lyst til å 
bidra. Vi ønsker at dette kan være 
bedrifter som ikke bare favner bar-
na, men som også kan inkludere de 
voksne i bygden.  
 

Kontaktperson: Silje Tellevik  
Hægeland, 988 46 359  

Kirkelig aktivitet: 
 

* Torsdag 1. desember:  

Samling for 3 åringene i kirken 
kl 17.30 
 

* Søndag 4. desember kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste kl 11.00 v/ Fredrik Netland og  
utdeling av 2 og 3 års bok. Kirkekaffe.  
 

* Søndag 18. desember kl. 11.00: 
Vi synger julen inn. Iveland hornorkester, barnegospel 
ved Iveland bedehus, Solfrid G. Amundsen, Kjell Øina 
med flere deltar. Bli med å syng julen inn! 
 

* Lørdag 24. desember kl. 15.00: 
Familiegudstjeneste v/ Fredrik Netland 
 

* Søndag 25. desember kl. 11.00:  
Høytidsgudstjeneste v/ Fredrik Netland 

Bygdekino på Åkle kulturarena  
tirsdag 6. desember: 

 

- «Tebbybjørnenes jul» kl. 18.00 
- «Hva skjedde med Torstein Raaby» kl. 20.00 

 

Kinomat handler man på Joker Iveland.  

Fredagsklubben 9. desember kl. 19.00 
Ivelandshallen - fra 5. klasse 

 

God jul & Godt nyttår! 
Vi ønsker alle våre trofaste lesere en fredfull 

julehøytid og et godt nytt år! 
Dette er siste utgave av Bygdebrevets foreløpige 36 år 
lange levetid, men i romjula vil du kunne hygge deg 

med januar-utgaven! 

Ung Kultur Møtes (UKM):  
 

Vi inviterer til stor barne– og ungdomsfest i  
samarbeid med Vennesla kommune på kulturhuset i 
Vennesla lørdag 11. februar. Alle barn og ungdom 
mellom 10-20 år kan delta med alt av kulturelle  
uttrykk både på scene og gjennom en utstilling 
(sang, dans, tegning, maling, for-
ming, litteratur, teater etc!) Vi lover 
topp forhold og god stemning for 
alle som blir med. Påmelding via 
ukm.no innen 31. januar.  
Info: Finn Terje Uberg, 901 17 842  
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VernOmDeg (selvhjelpsgruppe for kvinner over 18 år, tema fysisk 
og psykisk vold og overgrep). Det henger plakater ved 
butikkene rundt i kommunen. Evt spørsmål og påmel-
ding til Tanja Lundevold (482 06 450). Det er 8 plasser, 
førstemann til mølla prinsippet. Første samling blir tirs-
dag 10. januar kl. 18.00 - 20.00. Samlingene blir i  
Ressursens lokaler ved Hunsfos næringspark.   

Ordførerens hjørne: 
 

Jula nærmer seg med stormskritt med alt som følger med. Desember er preget av å få ting på 
plass før jul, for å etterpå ta seg en velfortjent juleferie. Sånn er det for mange. Det blir en 
del juleavslutninger og markeringer og politisk er det kommunestyret 8. desember som det 
jobbes frem imot. Der skal endelig budsjett for 2023 vedtas. Formannskapets innstiling er nå 
ute på høring i det som rådmannen kalte «mulighetens år 2023».  
 

Det er veldig mye jeg kunne kommentert her, men det ligger inne en økt satsing på flere  
områder. Av nye prioriteringer kan nevnes bestillingsbuss gjennom AKT som prøveprosjekt 
for å styrke bussforbindelsen ut av kommunen. Kommunen ønsker også å kjøpe en 8 seters bil. En annen nyhet 
er bygging av «Dagsturhytta». Dette kan bli et flott turmål.  
 

Det har også vært jobbet godt i høst for å beholde tannlegekontoret vårt. Fylkeskommunen foreslo å legge ned 
tannlegekontoret i 7 kommuner på Agder. Fylkestinget vedtok likevel å opprettholde dagens tilbud. Dette er et 
viktig tilbud for oss i Iveland, men tilbudet til oss innbyggere bør styrkes og jobbes videre med. 
 

Folk har ulike forventninger til Jula. Noen gleder seg mer enn andre, og noen feirer ikke jul i det hele tatt. Sånn 
er det også i Iveland. Jul og adventstida bærer bud om forventning og håp! Vi feirer at Jesus, verdens frelser 
ble født! Dette er et fantastisk budskap, men også en tid og mulighet til å vise hverandre litt ekstra  
oppmerksomhet og glede. Det trenger vi alle! God Jul!                    Hilsen Terje 

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   
 

Nyttårsfeiring på Iveland bedehus!  
Celebrate Recovery Iveland inviterer til nyttårsfeiring på Iveland  
bedehus. Det serveres middag, dessert og kaker. Pakkelek og enkel  
underholdning blir det også. Fortløpende påmelding på sms  
til 976 95 546. Pris kr. 300,-. 


