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Politiske møter i januar: 
 

* Tjenesteutvalget onsdag 25. januar kl. 18.00 
* Formannskapet tirsdag 31. januar kl. 08.30 
 

Saksdokumentene vil du finne på våre  
hjemmesider ca 6 dager før møtene. 
 
Voss-stipend 2023: 
 

VOSS Water of Norway har innstiftet et stipend 
for å anerkjenne lokalt initiativ. Stipendet (kr. 
30.000,-) deles ut hvert år til enkeltpersoner, lag, 
foreninger, private eller offentlige etater som har 
bidratt på en positiv måte i Iveland kommune. 
Kandidater søker på eget elektronisk skjema på 
kommunens hjemmeside, innen 1. februar 2023. 
 

Info: Kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842 
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Covid vaksinering: 
 

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

Nasjonale myndigheter har ikke gått ut 
med en anbefaling, men et tilbud. Ta  
kontakt med Iveland legekontor for avtale om oppfrisk-
ningsdose (379 61 230). 
 

Informasjon til risikogruppene - covid 19:  
 

Dette er spesialinformasjon til personer i risikogruppene. 
Det gjelder medisin, testing og rutiner ved covid-smitte. 
 

Paxlovid: 
Medisinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom som følge 
av korona-smitte. Dette er en forholdsvis ny medisin som 
ble tilgjengelig på norske apotek fra 8. desember. Den gis 
på blå resept etter anbefaling fra lege. Den skal kun gis til 
risikopasienter. Det er først og fremst eldre og de med un-
derliggende sykdom som vil ha nytte av behandlingen. 
Medisinen kan ikke benyttes uten etter avtale med lege. 
 

Testing: 
Er du i risikogruppe er det viktig at du tester deg straks du 
har symptomer. Er selvtesten positiv, bør du straks kontakte 
fastlegen din eller legevakt. Før du kan få medisinen 
Paxlovid, må smitten være bekreftet med pcr-test.  
Det ordner lege/legevakt. 
Det er viktig at alle i risikogruppene har lagret selvtester 
hjemme slik at dere er forberedt. 
Iveland kommune deler fremdeles ut gratis selvtester til de 
som har behov. Selvtest kan hentes i Servicetorget alle  
virkedager fra kl 09.00-14.00, ellers på Iveland  
omsorgssenter ved behov.  
 

Generelle råd til hele befolkningen: 
Er du syk, bør du holde deg hjemme slik at du ikke smitter 
andre. Det gjelder også i nyttårshelga, og særlig viktig hvis 
du skal være sammen med mennesker i risikogrupper, for 
eksempel eldre. Følg de generelle smittevernrådene om  
avstand, håndhygiene og god hostehygiene. 
 

Det er flere virus som kommer samtidig nå. Det kan være 
lurt å teste seg for covid når du får symptomer, selv om  
dette ikke er noe krav eller pålegg. Neste bygdebrev er ute senest 31. januar.  

Info sendes til fub@iveland.kommune.no -  
alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  

tirsdag 24. januar kl. 12.00 

Ledige stillinger i Iveland kommune: 
 

Kommunal fysioterapeut 100% fast: 
Søknadsfrist 8. januar 
 

Sykepleier / lederstøtte 100% fast: 
Søknadsfrist 6. januar 
 

Ferievikarer - pleie og omsorg: 
Søknadsfrist 15. januar 
 

Helsefagarbeider - fast helgestilling: 
Søknadsfrist 6. januar 
 

Tilkallingsvikarer Brukerstyrt Personlig Assistent: 
Søknadsfrist snarest 
 

Har du lyst til å bli støttekon-
takt? Søknadsfrist snarest 
 

Er du vår nye sykepleier? 
Søknadsfrist snarest 
 
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 
Velkommen som søker! 

Det er mulig å søke om et tilskudd på kr. 300.000,-  
til bygging av enebolig i Iveland kommune 

 
I 2022 gikk  

Voss-stipendet til  
Royal Rangers 

Speider`n -  
et kristent speider-

tilbud for barn  
mellom 1-6. klasse 
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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 43 470.  
 

Babytrim - Ivelandshallen: 
I desember startet man opp med trening for 
foreldre i idrettshallen hver onsdag kl. 12.30-
13.30. Her kan man trene sammen med  
babyen, men man kan også komme uten barn. 
 

Ta kontakt med Anne Berit Engestøl på  
tlf 97 64 05 33 dersom du har spørsmål. 
 

Velkommen skal du være! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tømmekalender januar 2023: 
 

* Grå dunk (restavfall): 5. januar 
* Grønn dunk (papir):   11. januar 
* Plastsekk (plast):  11. januar 
* Brun dunk (matavfall): 5. og 19. januar                                                                              
* Glass og metall:         19. januar 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… er åpen tirsdag 31. januar kl. 16.00-19.00 

 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:  

 

Vi åpner dørene mandag 2. januar 

 

* Lunsj hver mandag kl 12:00 
* Middag hver onsdag kl 12:00 
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00 
* Strikkekafe torsdag 5. januar kl 18:00 
* Treffpunkt hver torsdag kl 12:00 (oppstart 12. januar) 
* Kaffikos hver søndag kl 18:00 
* Søndag 29. januar kl 18:00 blir det Quiz kveld 
 
 

Det blir ikke datakafe i januar, men seniornett skal ha en samling 
her tirsdag 17. januar kl 18:00 
 

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

 

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.  
 
 

 

Vatnestrøm-kalenderen 2023:  
Den 22. utgaven er nå i salg på de tre butikkene i kommunen 
samt kommunehuset. En genial julegave til kun kr. 100,-.  
 
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 påmelding til  
Tanja Lundevold (482 06 450). Det er 8  
plasser, førstemann til mølla prinsippet.  
Første samling blir tirsdag 10. januar kl. 
18.00 - 20.00.  
Samlingene blir i Ressursens lokaler ved 
Hunsfos næringspark.   

Nyttårsfeiring på Iveland bedehus!  
Celebrate Recovery Iveland inviterer til nytt-
årsfeiring på Iveland bedehus. Det serveres 
middag, dessert og kaker. Pakkelek og enkel  
underholdning blir det også. Siste mulighet nå 
på sms til 976 95 546. Pris kr. 300,-. 

Juletrefest tirsdag 10. januar kl 18:00 
 

Velkommen til juletrefest på frivillig-
sentralen. Fredrik prest kommer og det 
samme gjør Mia og guttane.  
Alle hjertelig velkommen! 
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Program Norkirken Iveland bedehus: 
 

Faste aktiviteter / møteplasser i januar: 

* 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 (oppstart 10. januar) 
 
 

* 02.01: Barnegospel kl. 17.30 
* 05.01: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 06.01: Fredagsklubb på bedehuset kl.19.00 (5-8. kl) 
* 06.01: Fredagsklubb på bedeh. kl.20.00 (fra 8. kl) 
* 08.01: Storsamling kl. 11.00 
* 11.01: Speider`n kl. 17.30 
* 12.01: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 16.01: Barnegospel kl. 17.30 
* 19.01: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 20.01: Fredagsklubb på bedehuset kl.19.00 (5-8. kl) 
* 20.01: Fredagsklubb på bedeh. kl.20.00 (fra 8. kl) 
* 22.01: Storsamling kl. 11.00 
* 25.01: Speider`n kl. 17.30 
* 26.01: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 30.01: Barnegospel kl. 17.30 

Iveland folkebibliotek: 
... er tilgjengelig kl. 09.00 - 20.00 (18.00). Betjent  
åpningstid tirsdager 12.00-18.00 og torsdag 15.00-
18.00. Info biblioteksjef, tlf. 901 17 842 
 
Kulturprisen: 
I år deles kulturprisen ut for 14. gang, trolig under 17. 
mai arrangementet. Mer informasjon kommer i neste 
utgave. 

                           Ligger ute på våre hjemmesider. Papirversjonen kan hentes i servicetorget 

Kirkelig aktivitet: 
 

* Søndag 15. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Fredrik  
Netland. Nattverd og dåp 
 

* Søndag 29. januar kl. 11.00: 
Gudstjeneste ved Fredrik Netland. Flygelhorn og sang: 
Anders Robstad. Nattverd og dåp 

Bygdekino på Åkle kulturarena  
tirsdag 3. januar: 

 

- «Folk og røvere i Kardemomme by» kl. 18.00 
- «Kampen om Narvik» kl. 20.00 

 

Kinomat handler man på Joker Iveland.  

Fredagsklubb 13. desember kl. 19.00 
 

Ivelandshallen - fra 5. klasse 
 

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  

Foto: Pål Moi 
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Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026: 
 

Kommunestyret behandlet budsjett og økonomi-
plan torsdag 8. desember. Møteprotokollen og  
lydfiler fra møtet ligger ute på våre hjemmesider.  
Avgifter og betalingssatser for 2023 blir oppdatert 
i disse dager.  
 

Noen utvalgte punkter fra budsjettvedtaket: 
1. Eiendomsskatten reduseres til 1 promille i 2023. 
For næringseiendom, kraftanlegg m.fl vil den  
fortsatt være på 7 promille. 
2. Årsavgiften for vann og kloakk økes med 4%. 
Tilkoblingsavgiften økes ikke. 
3. Slamtømming økes ikke. Renovasjon økes 4% 
4. Foreldrebetaling SFO kr. 155,- pr time 
5. Det kjøpes inn buss/minibuss - avsatt 1 mill kr 
6. Det lyses ut to 100% prosjektstillinger (2-årig) 
som hhv miljøterapeut/fritidskoordinator samt en 
stilling for tilpasning av ny barnevernsreform 
7.  Forprosjekt nytt kommunalt drikkevann  
Vatnestrøm tilføres 400 000,-  
8. Tilskudd til vedlikehold av private veier vinter/
sommer tilføres kr 400.000,-.  
9. Det gjennomføres et mulighetsstudie for  
lokalene til tidligere Vatnestrøm skole innenfor en 
ramme på kr 400 000,- 
11. Frivilligheten får tildelt en pott på kr 70 000,- 
12. Frivilligsentralen bevilges i 2023 totalt kr 
150.000 til drift av sentralen  
13. Det blir bevilga kr. 150.000 til videre utgreiing 
av servicebygg for kirken  
14. Det settes av 1 mill kr i 2023 til sanering av 
gamle V/A kummer og ledningsnett 
15. Det settes av kr. 200.000,- til et forprosjekt 
oppgradering av Ivelandshallen 
 

Budsjettvedtaket inneholder mange punkter og en 
del tekst. Vi oppfordrer dere til å ta en nærmere titt 
på dokumentene på våre hjemmesider, for å få  
helheten!!  
 
Ønsker du å bli en stemme i Iveland? 
Kommunevalget 11. september 2023: 
 

Kommune- og fylkestingsvalget finner sted mandag 11. 
september 2023. Samme dag er det kirkevalg. Ønsker du 
å bli en stemme i Iveland? De politiske partiene ønsker 
flere kandidater til sine partilister.  
Aktuell informasjon finner du på våre hjemmesider. 

Ordførerens hjørne: 
 

Nok et år er lagt bak oss og 2022 er  
historie.  Jeg synes det er interessant å 
tenke tilbake på året som er gått. Vi le-
ver i et stabilt, rikt og trygt land og året 
ble kanskje som forventet for folk flest 
på mange områder. Mye kunne vært 
sagt om hendelser fra Iveland eller vår 
landsdel, men de internasjonale nyheter preger oss mer 
enn før. Spesielt to store saker har gått igjen. 
 

I mars var det to år siden Norge ble stengt ned, og mange 
hadde håpet at vi kunne legge koronaviruset bak oss for 
godt. Sånn ble det ikke helt. Det er for tiden mange som 
igjen er blitt smittet. Heldigvis lever de aller fleste nå som 
normalt. Det ser ut til at vi må leve med dette viruset i en 
eller annen form men vaksiner er tilgjengelig. 
 

Den store nyheten i 2022 var utvilsomt Russlands invasjon 
av Ukraina 24 februar. Denne krigen har fått store og lang-
varige konsekvenser for Europa og Norge, med flykt-
ningestrøm og energipriser som når stadig nye høyder. 
Energiprisene har igjen ført til økte priser på de fleste  
varer, etterfulgt av stigende rente som gjør at folk flest får 
dårligere råd og bedriftene får store økte kostnader. Dette 
er noe de aller fleste merker godt på lommeboka. Det er 
ikke lenger slik som før at staten betaler seg ut av  
problemene.  
 

2023 blir på mange måter spennende med dette som  
bakteppe. Iveland kommune har for tiden en god økonomi 
og dyktige ansatte som vi er stolte av. De ønsker å være 
med å bidra til at kommunen vår skal levere best mulige 
tjenester til innbyggerne våre hver eneste dag i 2023. Det 
er jeg sikker på at vi skal lykkes med. 
 

Ønsker alle i Iveland et Godt Nytt år! 

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   

Boksalg - heilt vilt!! 
 

Vi rensker hyllene og tilbyr (igjen) et solid boksalg 
på kommunehuset tirsdag 17. januar kl. 14.00-
18.00 samt onsdag 18. januar kl. 10.00-14.00.  
 

Vi selger ut skjønnlitteratur for barn og voksne, 
fagbøker og tidsskrift. Info: 901 17 842 


