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Distriktsvennlig sykepleie: 
 

Nå kan du ta vernepleier-
utdanning på deltid.  
Distriktsvennlig verne-
pleierutdanning har  
opptak hvert 5. år.  
 

Søknadsfristen er 15.  
april. 
 

Utfyllende informasjon 
på våre hjemmesider  
eller på UiA sine sider. 
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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 oppfriskningsdose (379 61 230). 
 

Innsamlingsaksjon: 
I tidsrommet 1. februar - 12. april kan dere levere inn alt av 
utstyr for alle årstider (sko, støvler, ski, leker, genser, t-
skjorter, bukser og enkelt interiør). Utstyret må være helt og 
rent - vasket og klart til bruk! Dersom du er usikker om dine 
ting kan leveres inn, kontakter du Helene (952 30 758) eller 
Vigdis (401 58 991). 
Det er mulig å levere inn utstyr til Vatnestrøm barnehage 
mandag-fredag (09.00-16.00) og til Helene Tveit på Åkle 
(tlf. 952 30 758). Alt samles inn og sorteres.  
Gratis utlevering finner sted under arrangementet i  
Ivelandshallen lørdag 22. april kl. 13.00. 

Strømstøtte: 
Det er nå åpnet opp for søknad om strømstøtte for perioden 
oktober - desember 2022. Søknadsfristen er 15. februar kl. 
13.00. Se våre hjemmesider for nærmere detaljer. 
 
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 of-
fentlige 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 

Neste bygdebrev er ute senest 28. februar.  
Info sendes til fub@iveland.kommune.no -  
alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  

søndag 26. februar kl. 12.00 

To spennende  
prosjektstillinger i 
Iveland kommune: 
 
Familiekoordinator:  
Etter at den nye barnevernsreformen ble innført 
01.01.2022, og ny barnevernslov 01.01.2023, har 
kommunene fått mer ansvar for forebyggende ar-
beid og tidlig innsats. Hovedmålet med reformen 
er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen 
de trenger på et tidlig tidspunkt. Et av målene er 
at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig inn-
sats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Tid-
lig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas 
og familienes behov, er først og fremst en investe-
ring i innbyggernes velferd i Iveland kommune. 
For å styrke dette arbeidet er det opprettet en 100 
% prosjektstilling som familiekoordinator i Ive-
land kommune. Prosjektets varighet er inntil to år, 
med mulighet for overgang til fast stilling. 
 

Miljøterapeut: 
Iveland kommune ønsker å satse på gode opp-
vekstsvilkår for barn og unge i kommunen. Kom-
munen ønsker av den grunn å styrke miljøarbeidet 
på skolen og se barn og unges tilværelse i en hel-
het. Kommunen har lenge samarbeidet med 
Moonlight i Vennesla om ungdomsklubb, men 
ønsker nå å satse sterkere på et helhetlig tilbud i 
kommunen. 
Miljøterapeuten skal arbeide med å skape gode 
vilkår for barn og unge både på skolen og på  
fritiden. 
 

Søknadsfrist for begge stillinger - 5. februar 
 

* Vi søker også etter sykepleier og  
tilkallingsvikarer innen BPA: Søk snarest! 
* Ledig fast stilling som helsefagarbeider:  
Søknadsfristen er 12. februar.  

Nye kontordager for jordmor Karen Dåsvand: 
Hun er tilstede i Iveland mandag og  

tirsdag i oddetallsuker 
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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 
 

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 februar 2023: 
 

* Grå dunk (restavfall): 2. februar 
* Grønn dunk (papir):   8. februar 
* Plastsekk (plast):  8. februar 
* Brun dunk (matavfall): 2. og 16. februar                                                                              
* Glass og metall:         16. februar 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… er åpen tirsdag 31. januar og tirsdag 28. 
februar - begge dager 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:  

 

Tilbud i februar måned: 

 

* Lunsj hver mandag kl 12:00 
* Syrisk mat hver tirsdag kl. 12.00 
* Middag hver onsdag kl 12:00 
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00 
* Strikkekafe torsdag 2. februar kl 18:00 
* Datakafe og samling Iveland seniornett tirsdag 14. februar  
   kl 18:00 
* Treffpunkt hver torsdag kl. 12.00 
* Kaffikos hver søndag kl 18:00, men ikke 26. februar... 
* … for da blir det Quiz kveld (søndag 26. feb kl. 18.00) 
 
 

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

Kontaktinfo: 
 

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

Politiske møter i februar: 
 

* Kontrollutvalget mandag 6. februar kl. 13.00 
* Eldreråd /pers. med funk.nedsettelse mandag 6. feb. kl. 18.00 
* Ungdomsrådet mandag 6. februar kl. 18.00 
* Kommunestyret torsdag 9. februar  
   kl. 18.00 
 

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

 
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 
 

Nyhet 2023:  
Gratis tilgang til mange tidsskrift  
og sudoku (Vi Menn, Hjemmet,  
Hytteliv, Donald Duck, Norsk  
Ukeblad etc etc)   

Ut på tur - naturlos: 
 

Midt-Agder Friluftsråd koordinerer naturlos; 
Et supert opplegg med turer i skog og mark i 
hele regionen med guider som har  
lokalkunnskap.  
 

Har DU lyst til å være guide på en slik tur i 
Iveland? Er det spesielle steder i kommunen 
du ønsker at andre skal 
få oppleve? Meld fra til 
kulturleder på 901 17 
842 innen 25. februar.     

Årsmøte er tirsdag 28. februar kl 18:00: 
Saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 14. 
februar.  

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

Iveland kommune Søknad om  
barnehageplass  

fra høsten 2023 vil bli i 
mars/april 2023 - dato 

ikke fastsatt.  
 

Følg med på våre  
hjemmesider 
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Program Norkirken Iveland bedehus: 
 

Faste aktiviteter / møteplasser i februar: 

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

* 30.01: Barnegospel kl. 17.30 
* 02.02: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 03.02: Fredagsklubb bedehuset 5-8 klasse kl. 19.00 
* 03.02: Fredagsklubb bedehuset fra 8. klasse kl. 20.00 
* 05.02: Storsamling kl. 11.00 
* 06.02: Baby sang kl. 10.00. Hyggelig samvær og  
              sang. Enkel lunsj til slutt.  
              Kontaktperson: Julie Øina 918 80 525 
* 08.02: Speider`n kl. 17.30 
* 09.02: Torsdagskveld på bedehuset. Møtestart 19.30 
* 13.02: Barnegospel kl. 17.30 
* 16.02: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 17.02: Fredagsklubb bedehuset 5-8 klasse kl. 19.00 
* 17.02: Fredagsklubb bedehuset fra 8. klasse kl. 20.00 
* 19.02: Storsamling kl. 11.00 
* 20.02: Baby sang kl. 10.00 
* 22.02: Speider`n kl. 17.30 
* 23.02: Torsdagskveld på bedehuset. Møtestart 19.30 
* 27.02: Barnegospel kl. 17.30 

Kirkelig aktivitet: 
 

* Søndag 12. februar kl. 11.00: 
Gudstjeneste i Iveland kirke v/
Fredrik Netland. Diakoniens 
dag. Helga Victoria Aas  
Johnsen blir med. Kirkekaffe  
 

* Søndag 26. februar kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/
Fredrik Netland. Utdeling av 6 års bok. Kirkekaffe 

Fredagsklubb 10. februar kl. 19.00 
 

Ivelandshallen - fra 5. klasse 

Bygdekino & Forfatterbesøk  
Åkle kulturarena 28. feb. / 1. mars 

 

- «Natt» tirsdag 28. februar kl. 20.00 
- «Forfatterbesøk Ragna Dahl» onsdag 1. mars kl. 19.00 

 

Tema: Vold i nære relasjoner  

Kulturprisen 2023: 
 

I år deles kulturprisen ut for 14. gang - etter planen 
under 17. mai arrangementet.  
 

Hvem fortjener kulturprisen i 2023? Benytt vårt 
elektroniske skjema på våre hjemmesider og send inn 
ditt forslag innen torsdag 2. mars.  
 

Kulturprisen deles ut hvert 2. år til enkeltpersoner 
eller foreninger, som på en særskilt måte har gjort en 
innsats for kulturlivet i Iveland. Prisen er på kr. 
7.000,- pluss diplom og en gave på inntil kr. 1.000,- 
Prisen skal være en stimulans for kulturlivet i  
Iveland, og blir tildelt enkeltpersoner eller foreninger 
som på en særskilt måte har gjort en innsats innenfor 
rammen av det utvidede kulturbegrep. 

 
 
Ragnhild «Lalla» 
Lilletveit mottok 
kulturprisen i 
2021.  
Her sammen med 
ordfører Terje 
Møkjåland 

Kinomat i fast og flytende form handler  
du hos Joker Iveland 
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Gratis klima- og energirådgivning 
til boligeiere: 
Iveland kommune tilbyr nå gratis klima- og energiråd-
givning til våre innbyggere. 
 

Tilbudet omfatter: 
* Energianalyse av egen bolig på nett 
* Digital befaring med energirådgiver 
 

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker mindre 
energi og dermed også får ned strømregningen.  
Å bruke mindre energi, eller gå over til fornybare  
energikilder, er dessuten et godt klimatiltak. I tillegg vil 
boligeiere få råd om ladeløsninger for elbil og  
støtteordninger, blant annet. Tilbudet er en del av kom-
munens arbeid med klima og energi.  
- Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette 
for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg,  
forteller enhetsleder Drift & utvikling, Egil Mølland i 
Iveland kommune. 
 

Ikke gå glipp av denne muligheten!  
Se utfyllende artikkel på våre hjemmesider, eller ring 
Egil Mølland på tlf 908 75 626 
 

 

Kampanjen er finansiert av Agder 
fylkeskommune og leveres i sam-
arbeid med kommunene i fylket.  
Tjenestene og rådgivningen er le-
vert av Simenergi AS og EEFFY 
AS. 
 
 

Nytt møterom på Åkle: 
 

Vi har nå gjort ferdig et nytt, moderne møterom på 
Åkle. Her finner du nye bord og stoler og en moderne 
skjerm som man knytter seg til trådløst via gjestenettet 
(Setesdal IKT Gjest) eller via HDMI kabel.  
Rommet er gratis å leie. 
 

Booking gjøres i butikken eller via sms til 996 27 677 
(Gerhard Stømne) eller via mail:  
 joker.iveland@joker.no  
 
Visste du at: 
1. Uoppmerksomhet er en faktor i én av tre bilulykker? 
2. Hvis du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i 3 
sekunder har du kjørt 66 meter? 
3. Mobilen har en egen funksjon som heter «bilmodus»? 

Ordførerens hjørne: 
 

Det politiske arbeidet har igjen 
startet opp i det nye året. Tjeneste-
utvalget og formannskapet hadde 
årets første møter i januar og kom-
munestyret har møte 9 februar. 
Årets møteplan ligger på kommu-
nens hjemmeside. 
 

Det har vært relativt stille politisk gjennom jula, men 
en stor sak involverer Iveland i tillegg til en rekke 
andre kraftkommuner: 
- 22 desember fikk vi brev fra kommunaldepartemen-
tet om at kommunen ble trukket hele 10 millioner kr i 
rammetilskudd for 2023, som følge av økte inntekter 
på salg strøm fra konsesjonskraft. Det var betydelig 
over tidligere anslag. Dette betyr en stor inntektsre-
duksjon for Iveland kommune og var ikke kjent da 
kommunestyret vedtok budsjettet for 2023. Det er  
ikke noe som nå tilsier at dette skal få konsekvenser 
for vårt tjenestetilbud eller prioriteringer. Saken er 
ikke endelig avklart.  
 

Det blir også et spennende år politisk da det er valgår 
i år. 11. sept. er det kommune og fylkestingsvalg. 
 

Flere politiske parti jobber nå med sine lister til  
kommunevalget. I skrivende stund har noen partier 
kandidatlistene klare. Fristen for å levere listeforslag 
er 31. mars. Det blir spennende å følge med på  
resultatet. Jeg håper vi ender opp med bred  
partirepresentasjon og personer fra ulike deler av 
kommunen, alder og bakgrunn, i tillegg til at begge 
kjønn er godt representert. 
 
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   

NM i orientering på Vatnestrøm: 
 

Kristiansand Orienteringsklubb (KOK) arrangerer 
NM i orientering med base ved Vatnestrøm barnehage 
i perioden torsdag 
31. august – søndag 
3. september. Opp-
lev verdens beste o-
løpere på nært hold! 

Ung Kultur Møtes (UKM):  
 

Vi inviterer til stor barne– og ungdomsfest 
i samarbeid med Vennesla kommune på 
kulturhuset i Vennesla lørdag 11. februar.  
Inngang kr. 100,-. Billetter selges i døra. 
 

Etternølere kan melde seg på kjapt ved å kontakte Finn 
Terje på tlf. 901 17 842  


