Rådgiver ved
NAV-Iveland:
100% stilling,
søknadsfrist 30. januar.

Ferievikarer pleie–
og omsorg:
Iveland kommune har behov for ferievikarer
innen pleie– og omsorg i perioden 17. juni 11. august. Ytterligere informasjon samt
søknadskjema finner du på våre
hjemmesider. Søknadsfrist 15. februar.
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Ledige stillinger i skole og
barnehage:
Det kan bli ledig hel– eller deltids stillinger i
skole og barnehage fra høsten 2019.
Stillingsannonse legges ut på våre hjemmesider i siste halvdel av januar. Her vil du
finne aktuell informasjon samt søknadsfrist.

Brannsjef i Setesdal brannvesen
IKS - Søknadsfristen er 3. februar
Åkle kulturarena 13. februar

Søknad om barnehageplass:
Fristen for å sende inn søknad for barnehageåret
2019/2020 er 1. mars. Søknaden sendes inn
elektronisk via våre hjemmesider. Vi har også
elektroniske skjema for oppsigelse, søknad om
permisjon og endring av oppholdstid.
Iveland ungdomslag avholder
årsmøte på Ivelandstaua
mandag 11. februar kl. 19.00.
Servering av kaffe og kake.
Åpent for alle!

Vaktmesterkurs 7.
februar kl. 19.00:
Lag og foreninger fra
Iveland kommune må ha
godkjente vaktmestere for å
kunne benytte Ivelandshallen gratis. Vaktmesterkurs tar en
time og gjennomføres annet hvert år.

Plan for trafikksikkerhet samt
Planprogram for folkehelse:

Det finnes i skrivende stund omlag 30 godkjente
vaktmestere. Disse har en kommunal godkjennelse for 2018
og 2019. Det vil bli avholdt nye kurs i årsskiftet 2019-2020
for denne gjengen.

Kommunestyret har i møte 13. desember vedtatt å
legge ut plan for trafikksikkerhet samt planprogram for folkehelse 2020-2023 til høring frem til
15. februar. Les dokumentene og kom med
innspill via våre hjemmesider.

Kurset torsdag 7. februar kl. 19.00 vil være gyldig for 2019
og 2020, og er på sett og vis et "tilleggskurs" for nye ledere
og kontaktpersoner innen det frivillige. Private som ønsker
å leie Ivelandshallen får redusert leie ved å ha gyldig kurs.

Mars-utgaven av bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 28. februar.
Innleveringsfristen er senest
Telefon:
mandag 18. februar kl. 14.00.
901-17842
Mail: fub@iveland.kommune.no

Månedens oppfordring (februar):
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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Tømmekalender

Hvem vil sy Ivelandsbunad?

Grå dunk (restavfall): 7. februar
Grønn dunk (papir): 13. februar
Plastsekk (plast):
13. februar
Brun dunk (matavfall): 7. og 21.
februar
Glass og metall:
21. februar

Iveland bunadsnemnd starter opp med «skjorte-kurs» i
slutten av mars. Det legges opp til ni kurskvelder ila året.
Kurset er bl.a. finansiert av fylkeskommunen.

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent
tirsdag 26. februar kl. 16.00-19.00

Det blir info.møte på Åkle mandag 11. mars kl. 19.00.
Påmelding til kulturleder, 901-17842, innen fredag 15.
mars. Kursholder: Ingeborg Andrea Dale.
Informasjon: Kontakt leder av bunadsnemnda, Anita B
Straumann, tlf. 482-06981.
Følg med på plakater og kommunens hjemmeside.

Åpningstider ved NAV-Iveland:

Bilde er fra et
tidligere
bunadskurs (foto:
mosisund.com)

Veiledningssenteret har følgende åpningstider for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag
og fredag mellom 12.00-14.00.
Har man timeavtale vil denne finne sted i
åpningstidene som er 09.00-15.00. For kontakt utenom åpningstidene ring 55 55 33 33.

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne:
Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til
tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også
frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene
selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
Informasjon: Kulturleder, tlf. 901-17842

Aktivitetar på Aktiviteten, Vatnestrøm:
Søndagskafé:
Søndag 3. februar kl. 16.00. Vidare kvar 1. søndag i
Vi samarbeider med Vennesla, og mønstring- månaden til og med mai.
Strikkekveld:
en blir i kulturhuset / samfunnshuset i
Vennesla sentrum lørdag 9. februar kl. 17.30. Onsdag 13. februar kl. 19.00. Vidare kvar
2. onsdag i månaden til og med april.
Påmelding:
Alle barn og unge mellom 10-20 år kan delta
Iveland skytterlag:
med ALT av kulturuttrykk. Du finner mye
mer informasjon på våre hjemmesider.
Innendørs skyting i Ivelandshallen hver
Påmeldingsfrist 31. januar.
onsdag kl. 18.00. Info: Hans Ivar
Informasjon: Kulturleder, 901-17842
Eieland, tlf. 952-21082

Ung Kultur Møtes (UKM):

Personer med fysiske
Naturlos 2019:
handicap som er bosatt i AustVi trenger guider og gode turmål! Kontakt kulturleder
Agder kan søke om midler fra innen 20. februar på tlf. 901-17842
Dagny Herlofson Hansens
Sykkelrittet går gjennom
legat. Søknadsfrist 27. februar.
Iveland torsdag 30. mai 2019.
Info: kulturleder.

Reklameplass i Ivelandshallen:
Det er fremdeles noe ledig plass på veggene i
Ivelandshallen. Perfekt, billig reklameplass
for ditt firma / din aktivitet!
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Iveland frivilligsentral:

Biblioteket er
vanligvis
* Datakafe: Tirsdag 5. februar kl. 18.00
betjent
* Småbarnstreff: Hver tirsdag kl. 09.30-12.00
tirsdag
12.00-18.00
Strikkekafe:
samt torsdag
Torsdag 14. februar kl. 18.00.
15.00-18.00
Kafe og noe å bite i. Alle er
hjertelig velkommen med
eller uten håndarbeid!
Informasjon; Marit tlf: 911-23519.

VOSS-stipendet 2019:
Voss-stipendet er på kr. 25.000,-.
Kandidater kan foreslås til juryen innen 1. februar hvert
kalenderår og stipendet deles ut
samme år, fortrinnsvis under en
kulturkveld eller bygdesammenkomst.
For nominasjoner til VOSSstipendet benytt eget skjema
som ligger på Iveland kommune
sine hjemmesider.

Etterlysning!
Frivilligsentralen søker frivillige som kan
hjelpe til med å lage middag. Ta gjerne kontakt
med Hilde på tlf eller sms - 414-82383.

Siste nytt!
- Årsmøte mandag 18. februar kl. 18.00
- Ny hjemmeside - https://ivelandfs.wisweb.no/
- Åpent hver søndag mellom 17.00-20.00,
dersom det ikke er utleie.

Ta gjerne kontakt med kulturleder Finn Terje Uberg tlf. 90117842 ved evt spørsmål.

Våre åpningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30-14.00,
samt søndag kl. 17.00-20.00 (NYTT!)
Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00

Demens i familien:

Vennesla og Iveland
kommuner arrangerer
“Pårørendeskolen” Kontaktinfo:
Et tilbud til pårørende og nære venner av mennesker som
414-82383
er rammet av demens. Det blir 4 samlinger (12. februar,
26. februar, 12. mars og 26. mars (alle dager mellom
17.30-20.30)), med foredrag, film og samtaletilbud.
Vi selger ut våre gamle skoleplansjer. Pris
Sted: Herredshuset Vennesla.
fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr gode pakkepriser.
Påmelding innen 1. februar på tlf. 381-50960.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.

Drømmestipendet 2019:

Ny prostidiakon:

Har du et talent innen musikk, skriving, teater,
dans m.m. og er mellom 13-20 år (født tidligst i
1999 og senest i 2006), kan du bli vurdert i
forbindelse med Drømmestipendet.
Alle kan melde inn sin interesse, man trenger
ikke være med i kulturskolen.

Helga Victoria Aas Johnsen (bildet) er
tilsatt i et 70% vikariat som prostidiakon
frem til sommeren.

Politiske møter i februar:
* Kommunestyret: Torsdag 7. februar kl. 09.00-15.30
* Tjenesteutvalget: Onsdag 27. februar (heldagssamling)
Saksdokumentene vil du som alltid finne
på våre hjemmesider ca 6 dager før
aktuelt møte.
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Kontakt kulturleder tlf. 901-17842 eller
fub@iveland.kommune.no innen 1. februar
dersom du er interessert i å bli nominert.

Iveland bedehus - program februar:
→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året!
→ Bønnemøte; Hver mandag kl. 19.00
→ Barnekoret: Har egen facebook side
* 31.01: Misjonsmøte kl. 19.30
* 01.02: Fredagsklubben på bedehuset kl. 19.00
* 03.02: Storsamling-gudstjeneste-søndagsskole
kl. 11.00
* 07.02: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 09.02: 20/40+ kl. 20.00
* 13.02: Ungdomskveld kl. 19.30
* 14.02: Misjonsmøte kl. 19.30
* 17.02: Storsamling-gudstjeneste-søndagsskole
kl. 11.00
* 19.02: CR teammøte - trevet kl. 17.00
* 21.02: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 26.02: Salig Blanding kl. 19.30
* 27.02: Ungdomskveld kl. 19.30
* 28.02: Misjonsmøte kl 19.30
* 01.03: Fredagsklubben på bedehuset kl. 19.00

Iveland barnekor («Ekko»)
… øver på bedehuset annenhver mandag
mellom 17.30 - 18.30.
Kontaktinfo.: Yvonne Landås 954-59531

Kirkelig aktivitet:
10.02: Samtalegudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00 med
Fredrik Netland og
konfirmantene. Konfirmantfest for den nære
familie etterpå.
24.02: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland

Ordførerens hjørne:
Vi skriver 2019 og et ubrukt år
står foran oss og med det «blanke
ark» eller kanskje noen foretrekker «å rette opp at aille feil ifrå i
går». Uansett hvordan man ser
det, deles nye muligheter ut. Og
året kunne knapt startet bedre enn
at Finn Terje (han «duracellen»
på kultur) tilbød meg en fast spalte i bygdebrevet som jeg kan fylle med akkurat hva jeg vil! ;-)
I kommunestyremøtet vårt i desember besluttet vi å legge ut
Iveland kommunes trafikksikkerhetsplan på høring. Vi har fått
inn mange innspill allerede, men vi tar svært gjerne imot
innspill på de utfordringer og de muligheter til forbedring som
dere opplever og ser i denne siste høringsrunden før
politikerne skal vedta planen. Dette er en viktig plan som vil
gi oss muligheter til å bedre trafikksikkerheten i Iveland
kommune de neste årene. Høringsfristen er satt til 15 februar,
så jeg håper at vi hører fra deg. Innspillene kan registreres inn
på kommunens hjemmesider.
I september er det kommune- og fylkestingsvalg og de
politiske partiene går derfor en travel vår i møte. Jeg er kjent
med at det er flere partier i Iveland som sliter med å få folk til
å stille på valglister og dette er en stor utfordring som vi bare
kan klare å løse i fellesskap. Dette er avgjørende for at vi skal
ha et fungerende lokaldemokrati i kommunen vår så jeg ønsker derfor å oppfordre dere til å engasjere dere i lokalpolitikken. Det er veldig interessant, lærerikt, givende og til tider
veldig gøy!
2019 vil bli et spennende år med både utfordringer og
muligheter. Min oppfordring til Ivelands innbyggere er
derfor; engasjer dere.
Med beste hilsen

Følg Iveland kommune på:

Diabetes-kveld tirsdag 19. februar
- Åkle kulturarena kl. 19.00:
Iveland bygdekvinnelag inviterer til temamøte
om «Diabetes type 2, symptomer, behandling,
kosthold oppfølging etc» v/diabetes sykepleier
Mona Iren Torsteinsen fra Evje klinikken.
I stedet for inngangspenger tar vi ei utlodning.
Kaffepause.

Husk også:
* Gå-grupper: Bli gjer ne med oss på tur i nær omr ådet, sammen med andre. Det er både sosialt og trivelig.
Vi møtes ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved
parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.
Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470

Møtet er i samarbeid
med Iveland
kommune.

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 8. februar
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