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Har du et engasjement 
for barn og ungdom? 
 

Det er behov for flere foster-
hjem i regionen vår. Man ser 
etter deg som kan gi trygghet, 
omsorg og god oppfølging - i 
en kortere eller lengre  
periode. Ønsker du å vite mer? Ring Region sør 
på 466 18 018 eller skann QR-koden. 
 
Ny kommunal fysioterapeut: 

 

Kathrine Killingland er  
tilsatt som ny kommunal  
fysioterapeut. Hun treffes på 
mob nr 480 96 109 samt vanlig 
kommunal mailadresse. Vi  
ønsker Kathrine hjertelig  
velkommen til Iveland! 
 

Årsmøter: 
 

Mars er tiden for  
årsmøter: 
 

Vatnestrøm grendelag: 
Grendelaget inviterer til årsmøte tirsdag 7. mars 
kl 20.00 på Aktiviteten 
 

Iveland idrettslag: Årsmøte i kantina på kommu-
nehuset onsdag 15. mars kl. 19.00  
 

Iveland fiskelag: Årsmøte mandag 20. mars i 
klubbrommet Ivelandshallen kl. 18.30.  
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Innsamling for utlevering: 
I tidsrommet frem til 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 
 

Neste bygdebrev er ute senest 31. mars.  
Info sendes til fub@iveland.kommune.no -  
alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  

tirsdag 28. mars kl. 10.00 

Vi bygger Iveland kommune: 
 

Iveland kommune holder på å lage ny kommune-
planens samfunnsdel. Dette er en plan som gir 
føringer for hva kommunen skal satse på de neste 
10 årene. Den angår derfor alle som bor, jobber 
og lever i kommunen.  
Vi har fått mange innspill, og hatt gode medvirk-
ningsprosesser. Hvis du er interessert i å høre mer 
om arbeidet eller har lyst til å komme med  
innspill til planen, kan du møte kommunen ved de 
tre butikkene i mars måned. Vi håper du tar  
turen for å høre mer om arbeidet, slår av en prat 
og kommer med innspill! 
 

Vi sees: 
* Joker Skaiå, fredag 17. mars kl. 13.00 - 15.00 
* Joker Iveland, lørdag 25. mars  
   kl. 11.00 - 14.00 
* Joker Vatnestrøm, fredag 31. mars  
   kl. 13.00 - 15.00 
 

Informasjon: Rådgiver Robert  
Bjørnestøl, mobil 412 27 431 

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  

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

tirsdag i oddetallsuker 

Ledig stilling som sykepleier: 
Søknadsfrist 9. mars. Søk via våre hjemmesider 
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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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tømmekalender mars 2023: 
 

* Grå dunk (restavfall): 2. og 30. mars 
* Grønn dunk (papir):   8. mars 
* Plastsekk (plast):  8. mars 
* Brun dunk (matavfall): 2., 16. og 30. mars                                                                              
* Glass og metall:         16. mars 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… er åpen tirsdag 28. mars - 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:  

 

Aktiviteter i mars måned: 

 

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

* 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 
* Treffpunkt hver torsdag kl 12:00 
* Kaffekos hver søndag kl 18:00, men ikke 26. mars - da blir det 
QUIZ kl. 18.00 
* Strikkekafe torsdag 2. mars kl 18:00 
* Iveland seniornett tirsdag 14.mars kl 18:00. 
Tema er apper på mobil/nettbrett osv 
 

Temakveld tirsdag 21. mars kl 18.00: 
Ole Magne Omdal kommer på besøk. Tema: 
Dyrk framtiden. Samarbeid med diakoniutv.  
 
I løpet av mars starter vi salget av lodd på vårt 
lotteri, der hovedgevinsten er et 65 tommer TV! 
Husk også å meld deg på turen vi skal ha vestover i august med 
Risdal Touring! 
… og har du noen timer til overs så er det mulig å bruke de her 
hos oss. Ta kontakt så tar vi en prat om hva som passer for deg 

Kontaktinfo: 
 

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

Politiske møter i mars: 
 

* Tjenesteutvalget onsdag 15. mars kl. 18.00 
* Formannskapet tirsdag 21. mars kl. 08.30 
 

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)   
 
 

El-stoler og turer med frivillige: 
 

Kunne du tenke deg å sette av litt tid og gi  
turglede til andre? Da har du muligheten! 
 

Vi ønsker at beboere ved Iveland omsorgssen-
ter skal få muligheten til å komme seg ut på tur 
i nærområdet, kjenne på luktene, høre fugle-
sangen og se seg omkring. Vi har 3 elektriske 
rullestoler til bruk for beboere som har lyst på 
en luftetur, og vi trenger frivillige ledsagere 
til å kjøre disse stolene sammen med beboerne, 
gjerne samtidig hvis ønskelig, slik at det også 
blir en sosial arena for både ledsager og  
passasjer. De er enkle i bruk og opplæring vil 
bli gitt.  
En tanke er at det kan bli faste turdager, hvor 
man rullerer på hvem som  
sitter på slik at alle som vil får 
muligheten. Er du interessert 
eller ønsker å vite mer? Ta 
kontakt med aktivitør  
v/ Iveland omsorgssenter Bodil 
Bransdal Aanonsen på  
mobil 482 58 578 

Årsmøte er  
tirsdag 28.  

februar kl 18:00 

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 er 1. 
mars. Se info på våre 

hjemmesider 
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Program Norkirken Iveland bedehus: 
 

Faste aktiviteter / møteplasser i mars: 

* 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 
 
 

* 02.03: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 03.03: Fredagsklubb på bedehuset kl. 19.00 (5-8. kl) 
* 03.03: Fredagsklubb på bedehuset kl. 20.00 (8 kl -   
* 05.03: Storsamling kl. 11.00 
* 06.03: Baby sang kl. 10.00 
* 08.03: Speider`n kl. 17.30 
* 09.03: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 13.03: Barnegospel kl 17.30 
* 16.03: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 17.03: Fredagsklubb på bedehuset kl. 19.00 (5-8. kl) 
* 17.03: Fredagsklubb på bedehuset kl. 20.00 (8 kl -   
* 19.03: Storsamling kl. 11.00 
* 20.03: Baby sang kl. 10.00 
* 22.03: Speider`n kl. 17.30 
* 23.03: Årsmøte kl. 19.30 
* 25.03: Basar kl. 15.00 (se info under) 
* 27.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 30.03: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 31.03: Fredagsklubb på bedehuset kl. 19.00 (5-8. kl) 
* 31.03: Fredagsklubb på bedehuset kl. 20.00 (8 kl -   

Basar på bedehuset lørdag 25. mars:  
God gammeldags basar til inntekt for misjons- og hjel-
peprosjektene våre i Latvia, Midtøsten og Mali/Senegal. 
Kafè, åresalg, informasjon og sosialt rundt bordene. Vi 
sees kl. 15.00. Mer info på facebook og hjemmesiden 
når det nærmer seg.  Arr: Norkirken Iveland Bedehus 
 
Nye tilskuddsordninger til frivilligheten: 
Kommunestyret har satt av kr. 70.000,- til frivilligheten 
og kr. 30.000,- til kompetanseheving blant ledere og 
lagledere i frivillige foreninger. Informasjon er sendt ut 
til ledere i lag og foreninger. Ytterligere informasjon og 
søknadsskjema ligger ute på våre hjemmesider. 

Kollektiv transport i Iveland kommune: 
 

Kommunestyret satt av penger til dette prosjektet ifm budsjettbehandlingen i desember. AKT har nettopp  
inngått nye avtaler, og arbeidet med å få på plass aktuelle ruter i Iveland er i sluttfasen. Kommunestyret ønsker  
en intern rute i kommunen torsdager, en rute sørover lørdag med retur tidlig kveld og muligheten for å reise 
sørover onsdag formiddag med retur tidlig kveld. Tilbudene vil bli markedsført i mars måned.   

Kirkelig aktivitet: 
 

* Søndag 12. mars kl. 11.00:  
   Gudstjeneste v/Fredrik Netland 
 

* Lørdag 25. mars kl. 11.00:  
   Egen samling for 8. klasse 
 

* Søndag 26. mars kl. 11.00:  
Familiegudstjeneste / tårnagenthelg. 
Bokutdeling og kirkekaffe 
 

Onsdag 22. mars kl. 19.00:  
Kompefest og årsmøte:  
Vi dekker langbord i kirken og hygger 
oss med god mat og lokal underhold-
ning. Påmelding innen 15. mars til 975 06 190 

Fredagsklubb 10. mars kl. 19.00 
 

Ivelandshallen - fra 5. klasse 

Kulturprisen 2023: 
 

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

Hvem fortjener 
kulturprisen i 
2023? Benytt vårt 
elektroniske skje-
ma på våre hjem-
mesider og send 
inn ditt forslag 
innen torsdag 2. 
mars.  
 

Kulturprisen de-
les ut hvert 2. år til enkeltpersoner eller foreninger, 
som på en særskilt måte har gjort en innsats for kul-
turlivet i Iveland. Prisen er på kr. 7.000,- pluss di-
plom 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 

Mulighetsstudie Vatnestrøm barnehage: 
 

Kommunestyret vedtok 9. februar å se nærmere på 
mulige profiler / driftsformer for 
Vatnestrøm barnehage. Vi ønsker 
nå innspill fra foreldre og andre 
med tanker omkring dette temaet.  
Eget skjema eller QR-kode kan 
benyttes. All nødvendig informa-
sjon finnes på våre hjemmesider. 
Svarfrist 10. mars. 
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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 476 30 978 
(Joker Iveland) eller via mail: joker.iveland@joker.no  
 
Ferdselsveier - registrering: 
 

I forbindelse med oppstart av planarbeidet for friluftslivets 
ferdselsårer inviterer vi deg til å komme med innspill. 
Fortell oss om ønsker og behov for tilrettelegging av  
ferdselsårer i nærheten av der du bor  
eller andre steder i kommunen. Det kan 
være stier, turveier, skiløyper og annet 
av friluftsliv / infrastruktur.  
Benytt QR-koden for innspill. 
 

Kontaktinfo: Eline Robstad, 379 61 200 

Ordførerens hjørne: 
 

Behovet for å produsere mer strøm 
er som kjent økende. Energikom-
misjonen leverte nylig sin rapport 
med tittelen «mer av alt-raskere».  
Her blir det pekt på at vi går fra et 
energioverskudd til et energiunder-
skudd innen få år. 
 

Som følge av nye industrietableringer og elektrifise-
ring av samfunnet generelt, øker både behovet for mer 
kraftproduksjon og oppgradering av strømnettet slik 
at strømmen kommer frem dit den trengs.  
Dette, kombinert med energikrise i Europa gir utford-
ringer og presset for å få i gang utbygging av ny kraft 
øker. Vi skal både produsere mer strøm samtidig som 
vi bygger ned minst mulig natur. 
Vil vi klare å levere nok fornybar energi og til hvilken 
pris?  
 

Det jobbes nå i vår region med kartlegging av mulige 
områder for bakkemontert solenergiproduksjon.  
Iveland er allerede en stor kraftprodusent, men  
samfunnet ønsker mer fornybar kraft. 
 

Som følge av dette kommer det til å bli ytterligere 
press på kommunene fremover for å utbygge vind-
kraft på land - også i Iveland. Våren 2019 vedtok  
Kommunestyret med 16 mot 1 stemme om å bli tatt ut 
av »Nasjonal ramme for vindkraft på land». Et tydelig 
signal ble gitt både fra grunneiere og kommunestyret 
om at dette ønsker vi ikke i vår kommune.  
Birkenes kommunestyre sa også nei til utsatt frist for 
utbygging av vindkraft på land i forrige måned. Det 
blir spennende å følge dette videre.   
 
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   

Visste du at: 
* 1 av 3 dødsulykker skyldes for høy fart eller at 
føreren har kjørt for fort etter forholdene? 
* At veitypen kan fortelle deg noe om fartsgrensen 
om du ikke har fått med deg skiltet? 
* Hvis du kjører i 93 km/t istedenfor 80 km/t,  
dobles risikoen for at du kan dø hvis det skjer en 
ulykke? 

Ung Kultur Møtes (UKM):  
 

Andrea Landås 
og Torjus Eike-
land Ågedal repr 
Iveland under 
fylkesmønstringen i Mandag 
14-15. april. Lykke til ! 


