Ferievikarer pleie og omsorg:
Iveland kommune har behov for ferievikarer
innen pleie og omsorgsavdelingen i perioden
18. juni - 12. august. Ytterligere informasjon på
våre hjemmesider. Søknadsfristen er 2. feb.

Kulturprisen 2018:

Iveland kommune

I år skal kulturprisen utdeles
for 12. gang. Prisen er på kr.
7.000,- pluss diplom og en
gave på inntil kr. 1.000,-.
Tildelingen vil etter planen
finne sted under årets 17. mai
arrangement. Ytterligere
informasjon finner du snart på
våre hjemmesider.
Vi ønsker at DU skal komme med forslag til
kandidater! Send inn ditt forslag til postmottak@iveland.kommune.no innen 4. april.
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Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021:
Vi beklager et par feil i tekstdelen i januar-utgaven...
Her kommer riktig info om våre to skriveleif:
a) Årsavgift vann og kloakk - økes med 2,6%
b) Brøyting av privat vei - årspris kr. 4.900,Du finner oppdaterte betalingssatser for kommunale
tjenester på våre hjemmesider.

Kompensasjon ved strømbrudd:
Alle kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer har krav
på kompensasjon fra sitt lokale
nettselskap. Kundene har krav på
kompensasjon selv om avbruddet
ikke har medført skader eller tap.
I følge forskriften må kunden selv fremme krav om kompensasjon.
Les mer om saken på Agder Energi sine hjemmesider.

Forestillingen "Piken med den lille skyggen og
det store håpet" fremføres på Iveland bedehus
mandag 5. mars kl. 18.00. Stykket har vært spilt
på Kilden høsten 2017 med ekstraforestillinger i
januar 2018. Stykket er skrevet Åse B Buås
Vetrhus og Kai Erland.
Ada Sofie Austegard fra Stine-Sofie stiftelsen
knytter noen tanker til forestillingen etter
pausen. I pausen vil elever fra 8. klasse ved
Iveland skole selge kaker og kaffe til inntekt for
sin tur til Polen i 2020. Gratis inngang.

Søknad om barnehageplass:

Iveland ungdomslag
… avholder årsmøte på Ivelandstaua
tirsdag 6. februar kl.19.00. Møte er for
alle - unge, eldre og alle midt i mellom. Her forteller vi om hva og hvem
vi er. Vi håper på mange gode innspill
til aktiviteter i 2018.
Bunad-utstillingen på kommunehuset blir i disse dager
oppgradert. Dersom noen har lyst til å lære mer om Ivelandsbunaden og på en eller annen måte bidra i det videre
arbeidet, kan man ta kontakt med kulturleder 901-17842.

Fristen for å sende inn søknad for barnehageåret
2018/2019 er 1. mars. Søknaden sendes inn
elektronisk via våre hjemmesider.
Mars-utgaven av
bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 27. februar.
Innleveringsfristen er mandag
19. februar kl. 06.10
Mail: fub@iveland.kommune.no

Ha en fin dag!
Månedens oppfordring (februar):

Telefon:
901-17842

Tenk gode tanker om alle mennesker. Også om
de du ikke kommer så godt ut av det med. Hører
du noe positivt om noen du kjenner, så bring det
videre slik det er mulig.
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Ung Kultur Møtes (UKM):
Arrangementet blir avholdt på kulturhuset i
Vennesla lørdag 10. februar kl. 18.00. Kunstutstilling åpner kl.
17.30. Inngang kr. 100,. Se frem til et flott
show! Dersom DU er
mellom 10-20 år og har
lyst til å bli med, kontakt kulturleder på 90117842 umiddelbart! Muligens kan du bli
med. Et samarbeid mellom kommunene
Vennesla og Iveland.

Drømmestipendet:
Har du et talent innen musikk, skriving, teater, dans m.m.
og er mellom 13-20 år, kan du bli vurdert i forbindelse
med Drømmestipendet. Alle kan melde inn sin interesse,
man trenger ikke være med i kulturskolen. 100 stipender a
kr. 15.000,- deles ut i juni. To Ivelendinger har mottatt
drømmestipend de siste årene.
Kontakt kulturleder tlf. 901-17842 innen 1. februar kl.
13.00 dersom du er interessert.

Åpningstider ved NAV-Iveland:
Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag
mellom 12.00-14.00. Stengt onsdag og torsdag. For kontakt utenom åpningstidene ring
55 55 33 33.

Tømmekalender
Grå dunk (restavfall): 8. februar
Grønn dunk (papir): 14. februar
Plastsekk (plast):
14. februar
Brun dunk (matavfall): 8. og 22. februar
Glass og metall:
22. februar
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent
tirsdag 27. februar kl. 16.00-19.00.

Innendørsskyting skytterlaget:
Hver onsdag kl. 18.00 i Ivelandshallen:
Trening innendørs på 15m bane. Det skytes
med kaliber 22. Skytterlaget har våpen og
utstyr til utlån. Barn under 10 år må ha med en voksen. Det
koster kr. 30,- for voksne. Barn gratis.

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
... lanserte i januar sine nye hjemmesider www.smg-iks.no.
Her finner du mye god informasjon og digitale tjenester.
Vi anbefaler en tur innom! Tømmekalenderen t.o.m. juni
2018 finner du på Iveland kommune sine hjemmesider.

Naturlos 2017: Vi trenger
guider og gode turmål!
Kontakt kulturleder på tlf.
901-17842

Babysang på Bestestaua:
Det blir babysang tirsdag 13. februar fra kl.
10.00. Samlingen med sang og bevegelser for
de små varer i ca en halv time. Etterpå blir
det kaffe og prat. Kontaktinfo: Maria B
Horndal tlf. 997-19334
Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk
handicappede bosatt i Aust-Agder:
Søknadsfrist 27. februar.
Informasjon: Våre hjemmesider

Møte i kommunestyret:
→ Torsdag 15. februar kl. 18.00
Saksdokumentene finner du på våre
hjemmesider om lag seks dager før
aktuelt møte.

Åkle kulturarena onsdag 7. februar

2

Faste arrangement i «Aktiviteten»:

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral:

- den gamle barnehagen på Vatnestrøm

Babytreff hver tir sdag mellom kl. 09.30-12.00, i
samarbeid med helsestasjonen.

Søndagskafe 4. februar kl. 17.00-19.00:
For hele familien, kulturinnslag. Det blir også
samlinger 4. mars, 8. april og 6. mai
Onsdagskafe:
Onsdag i partallsuker kl. 11.00-13.00. Et treffpunkt med gode samtaler. Ta gjerne med
strikketøy og 30 kroner for kaffe og noe mat.
I årets korteste måned samles vi den 7. og 21.
februar.

* Datakafe tirsdag 13. februar kl. 18.00
* Bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00.
Iveland frivilligsentral holder åpent hver mandag,
tirsdag og onsdag mellom kl. 09.30-14.00. Kom gjerne
innom for en kopp kaffe og en hyggelig prat!

Temakveld 20. februar kl. 18.00:
Temakveld ved prostidiakon Anna Heggland.
Tema: Lytte - å lytte til hverandre
Enkel servering og mulighet til en prat.
Åpent for alle! Trenger du skyss, ring
975-06190.
Arr: Diakoniutvalget / Frivilligsentralen

Torsdagsbingo - Radio Loland:
Hver torsdag kl. 19.00. Kaffe og te kr. 10,-. Ta
med bingoblokker.
Gabriel Scott kveld tirsdag 20. feb kl. 20.00:
Ingjerd Modal fra Høvåg kommer og forteller
fra den store sørlandske dikterens liv og virke.
Hun leser også fra hans bøker. Hun har med
seg en del bøker for salg. Ingjerd Modal, som
representerer Gabriel Scott
selskapet er festlig og morsom
å høre på! Det blir også pause
med kaffe og mat.
Arr: Iveland bygdekvinnelag

Bygdebrevet for 20 år siden:
Tilbakeblikk til februar 1998
Hovedsakene:
* Friskvernsentralen arr «anti røyke-kveld»
* Olav Strandberg stilte ut Ivelandsbilder
* Elevbedriften ved Iveland skole reklamerte
for sin virksomhet med å lage skilt
* 60 års jubileum for Frøysådalen bedehus

Strikkekafe torsdag
8. februar kl. 18.00

Kontaktinfo:
414-82383

Fotball / ball-lek:
Vatnestrøm skole:
Fotballtrening fra 4 år til og med 2
klasse på Vatnestrøm oppvekstsenter
tirsdager fra 17.30-18.45.
Håper å se deg! Kontaktinfo: 958-71705
Ivelandshallen:
Ball-lek for alle 4-5 åringene hver tirsdag mellom 16.3017.30. Kontaktperson: Kristin Moi, 974-20798.

KOLS kurs:
Vennesla og Iveland frisklivssentral arr kurset i
april og mai. Påmelding innen 22. mars.
Informasjon i bygdebrev og nettsider noe
senere. Kontaktinfo: 454-82747 (Tonje)

Følg Iveland kommune på:

Band undervisning:
Gjennom kulturskolen kan vi
nå tilby band-undervisning.
Her tenker man på 4-5 gutter/
jenter som spiller sammen i en gruppe hvor f.eks en
spiller trommer, en keyboard, en spiller gitar, en på
bass og om mulig en vokalist. Undervisning tirsdag
ettermiddag på Iveland skole.
Kontaktinfo: Kulturleder, 901-17842
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VOSS-stipendet 2017:
Kandidater kan foreslås
til juryen innen
1. februar.
For nominasjoner til
VOSS-stipendet benytt
eget skjema som ligger
på Iveland kommune
sine hjemmesider.
Ta gjerne kontakt med
kulturleder Finn Terje
Uberg tlf. 901-17842 ved evt spørsmål.

Iveland bedehus - program februar:
→ Mekkeklubben FIX: Hver tirsdag kl. 18.00
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året!
→ Dansegruppa: Se egen facebook side
→ Barnekoret: Se egen facebook side

Kia - Iveland samles på Iveland bedehus andre og
siste tirsdag i måneden mellom 17.30 - 19.30, neste gang
30. januar. Enkel servering med vaffel, kaffe og te. Alle
velkommen! Spesielt velkommen til deg som ikke har vært
innom oss tidligere. Kontaktinfo: Thorvald 905-06009.
* 30.01: Salig Blanding kl. 19.30
* 01.02: Misjonsforeninga samles kl. 19.30
* 03.02: Ungdomskveld kl. 20.00
* 04.02: Storsamling kl. 16.00
* 05.02: Glo-møte kl. 19.30
* 08.02: Undervisningskveld kl. 19.30
* 12.02: SuperMandag kl. 17.00
* 13.02: Kia kafe kl. 17.30
* 14.02: Ungdomskveld kl. 19.30
* 15.02: Misjonsforeninga samles kl. 19.30
* 18.02: Storsamling kl. 16.00
* 19.02: Ledermøte kl. 20.00
* 22.02: Undervisningskveld kl. 19.30
* 24.02: 20/40 kl. 19.30
* 26.02: SuperMandag kl. 17.00
* 27.02: Kia kafe kl. 17.30
* 27.02: Salig Blanding kl. 19.30
* 28.02: Ungdomskveld kl. 19.30

Treningssenter i Ivelandshallen:
I disse dager har hele 100 personer mottatt
brikke til senteret, veldig bra! Ønsker du
tilgang til senteret, kontakt Møyfrid Oustorp
på tlf. 995-11741.

Misjonstur til Romania:
Evje Normisjon, Iveland Normisjon og Norkirken Vennesla
reiser til Constanta 28. juni - 8. juli (muligens 10. juli).
Målgruppe: Ungdom, familier og voksne. Påmeldingsfrist
15. februar. Utfyllende informasjon på Iveland bedehus sine
nettsider og facebook. Kontaktinfo: Terje (901-84346) og/
eller Heidi (970-22614).

Husk også:
* Fredagsklubben i Ivelandshallen 9. feb.

Kirkelig aktivitet:

* Gå-grupper: Bli gjer ne med oss på tur i
nærområdet, sammen med andre. Det er både sosialt og trivelig. Vi møtes ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved butikken på
25.02: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Kristine Bor- Skaiå torsdager kl. 10.00.
Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470
gen. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband
* Treningsutstyr Ivelandshallen: Vi selger
Saksdokumentene til menighetsrådet finner du på
ut alt treningsutstyr fra det gamle treningswww.iveland.kommune.no
rommet i Ivelandshallen. Ring 901-17842
11.02: Gudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/Gunnar Ellingsen. Offer til
menighetsarbeidet.
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