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.

Det blir ledige stillinger for lærere og
fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfag ved Ivelandskolen fra høsten
2019. Søknadsfrist 28. februar.

Iveland kommune

Sykkeltur langs Rhindalen
og i Mellom-Europa:
Nina Irslinger er tilbake i Iveland
med sitt siste program som
inneholder musikk, fortellinger og
bilder fra hennes sykkeltur i Rhindalen,
Sveits, Frankrike, Tyskland og Nederland.

Fiber til flest
mulig:
Kommunestyret har
vedtatt retningslinjer for fiberutbygging i kommunen. Formålet med regelverket er å sikre at
flest mulige av kommunen sine innbyggere skal
få muligheten til å etablere bredbåndslinjer
basert på fiber helt inn i huset. Alle private fastboende i Iveland kommune kan søke om
anleggsbidrag etter dette reglementet. All
nødvendig informasjon ligger på våre
hjemmesider. Kontaktinfo: Jonny Lilletveit,
tlf 950-19686

Temamøte om
plantefarging:
Iveland bygdekvinnelag
inviterer til temamøte med
Mariane Sønju Hagestad (bildet),
som forteller om plantefarging av
garn, mange spennende farver av
enkle midler.
Velkommen til Frivillighetsentralen (Bestestaua) mandag 25. mars
kl.19.00. Det blir kaffepause med loddsalg.
Åpent for alle.
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Velkommen til Åkle kulturarena mandag 18.
mars kl. 19.00.
Inngang kr. 100,- (vipps eller kontant).

Klovnen Knut:
Den dyktige og morsomme klovnen
er endelig tilbake hos oss. Opplev
morsomt klovneri for de aller yngste
på Åkle kulturarena torsdag 21. mars
kl. 18.00. Inngang kr. 50,- (barn),
voksne gratis (vipps eller kontant)

Årsmøte for Vatnestrøm grendelag
på Aktiviteten
onsdag 6. mars kl. 18.00
Eventuelle spørsmål
om brøyting / strøing
av kommunale veier
rettes til teknisk vakt
på tlf. 911–72558

Årsmøte Iveland idrettslag
onsdag 13. mars kl. 19.00 på
kommunehuset
April-utgaven av bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 1. april.
Innleveringsfristen er senest
Telefon:
torsdag 21. mars kl. 10.00.
901-17842
Mail: fub@iveland.kommune.no

Månedens oppfordring (mars):
Skriv et brev, en SMS eller to, en mail eller et
kort til et menneske som du tror vil sette pris på
det. Forvent ikke noe svar, og spør ikke om
vedkommende har fått det
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Tømmekalender

Hvem vil sy Ivelandsbunad?

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

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. mars kl. 16.00-19.00

Åpningstider ved NAV-Iveland:

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

Otra elvepark - mulighetsstudie:
Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med
kommunene langs Otra satt i gang en mulighetsstudie for å kartlegge friluftsmulighetene langs Otra fra Tangen til Bjåen.
Det blir avholdt en workshop for Vennesla /
Iveland torsdag 25. april.
Dersom du har innspill /
ideer eller lyst til å bli med
på møte, kontakt kulturleder Finn Terje Uberg, 90117842.
Utfyllende info kommer på
våre hjemmesider.

Våre kandidater 2019:
Andine Løvdal & Jonas Eikeland

Aktivitetar på Aktiviteten, Vatnestrøm:
Søndagskafé: Søndag 3. mars kl. 16.00. Fast den første
søndagen i måneden.
Strikkekveld: Onsdag 13. mars kl. 19.00. Fast hver 2. onsdag i måneden til og med april.
»Moonlight Vatnestrøm» fredag 1. mars. Buss fra Iveland

Årsmøte onsdag 6. mars kl. 18.00

Iveland skytterlag:
Innendørs skyting i Ivelandshallen hver
onsdag kl. 18.00 i mars måned. Info:
Hans Ivar Eieland, tlf. 952-21082
De politiske partiene
må levere inn sine
listeforslag senest
1. april kl. 12.00.
På våre hjemmesider har
vi en egen side med alt av informasjon om kommunevalget
2019. Valgdagen er mandag 9. september.
Sykkelrittet går gjennom
Iveland torsdag 30. mai 2019.

Kirkelig aktivitet:
10.03: Gudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland.
Diakoniens dag. Kirkekaffe
24.03: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00
v/Mari Sønnesyn Berg.
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Iveland frivilligsentral:

Biblioteket er
vanligvis
* Datakafe: Tirsdag 12. mars kl. 18.00
betjent
* Småbarnstreff: Hver tirsdag kl. 09.30-12.00
tirsdag
12.00-18.00
Strikkekafe:
samt torsdag
Torsdag 14. mars kl. 18.00.
15.00-18.00

Prosjektplan "Kvalifisert for framtida":
… ble vedtatt av kommunestyret 7. februar, og legges
nå ut til høring frem til 21. mars.
Vi oppfordrer alle som er interessert i barn og unges
oppvekst i Iveland kommune til å komme med innspill
til planen. Prosjektplanen beskriver framdrift, prosjektgruppe og rammer for innhold.
Utfyllende informasjon på
våre hjemmesider.

Kafe og noe å bite i. Alle er
hjertelig velkommen med
eller uten håndarbeid!
Informasjon; Marit tlf: 911-23519.

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!
- Ny hjemmeside - https://ivelandfs.wisweb.no/
- Åpent hver søndag mellom 17.00-20.00,
dersom det ikke er utleie.

Bygdekino onsdag 13. mars

Kontaktinfo:
414-82383
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

Bedehusbasar:
Vi selger ut våre gamle skoleplansjer.
Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc. Pris fra kr. 300,pr stk. Vi tilbyr gode pakkepriser.

Lørdag 23. mars
kl. 16.00 (merk tiden)

Vanlig basar som før om
årene med masse kransekaker og andre gevinster på øyeblikks, og flotte
Skatteliste for eiendomsgevinster på bøkene. Fiskedam for barna.
skatten er lagt ut til
Andakt ved Frode Frigstad.
offentlig ettersyn frem
til fredag 12. april.
Kafè med pølser, kake, brus og kaffe.
Vi håper du får med deg noen og kommer
innom, så blir det fullt hus og hyggelig rundt
kafèbordene. Alle hjertelig velkommen!

Politiske møter i mars:
* Tjenesteutvalget: Onsdag 13. mars
kl. 18.00
* Formannskapet: Tirsdag 19. mars
kl. 09.00
Saksdokumentene vil du som alltid finne på våre
hjemmesider ca 6 dager før aktuelt møte.
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Ordførerens hjørne:

Har du noe du sliter med?
Har du prøvd soneterapi
og urtemedisin?
Etter over 20 år som soneterapeut
har jeg erfart at veldig mye
kan gjøres noe med.
I mars har jeg tilbud på
en time til kr. 400,-.
Behandlingen er også forebyggende.
For timebestilling, kontakt
Norhild tlf. 48 07 71 44
eller norhildj@hotmail.com

Velkommen!
Iveland bedehus - program mars:
→ 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
* 27.02: Ungdomskveld kl. 19.30
* 28.02: Misjonsmøte kl 19.30
* 01.03: Kvinners internasj. bønnedag kl. 11.00
* 01.03: Fredagsklubben på bedehuset kl. 19.00
* 03.03: Storsamling, gudstj., søndagsskole 11.00
* 07.03: Årsmøte kl. 19.00
* 07.03: Torsdagskveld kl. 19.30
* 09.03: 20/40+ kl. 20.00
* 13.03: Ungdomskveld kl. 19.30
* 14.03: Misjonsmøte kl. 19.30
* 17.03: Storsamling, gudstj., søndagsskole 11.00
* 21.03: Torsdagskveld kl. 19.30
* 23.03: Bedehusbasar kl. 16.00
* 26.03: Salig Blanding kl. 19.30
* 27.03: Ungdomskveld kl. 19.30
* 28.03: Misjonsmøte kl. 19.30
* 31.03: Storsamling, gudstj., søndagsskole 11.00

I februar var kommunestyret
samlet til et heldagsmøte der vi
hadde forberedt et seminar med
fokus på stedsutvikling. Det er
ingen kommuner i landet på vår
størrelse som kan vise til en
tilsvarende satsing på stedsutvikling som Iveland, og som
ordfører så reiser jeg land og
strand rundt og forteller om sentrumsutviklingen vår. Hvordan
vi startet med å engasjere ungdomsskoleelever som stedsutviklere, hvordan Åkle som noen kalte for et drømmeslott fikk sin
grunnmur og hvordan Iveland fikk møteplasser i sentrum.
Vårt fokus den 7. februar var imidlertid ikke på hva vi har
gjort, men på hva vi skal gjøre fremover. Fokus på hvordan
kommunen kan arbeide for å bli mer attraktiv for fastboende,
besøkende og næringsliv. Det er alltid godt å løfte blikket og
se nye perspektiver, og jeg ble både inspirert og motivert for
videre arbeid. Dette kommer dere til å høre mer om etterhvert.
Manglende mobildekning og bredbånd/fiber er fremdeles en
utfordring for flere i kommunen, og hverken stat eller
leverandører tar ansvar for å bygge ut dette til alle husstander.
Vi har fått etablert fiber i noen deler av kommunen, men ennå
gjenstår det områder.
Kommunestyret vedtok nylig å etablere en tilskuddsordning
som kan hjelpe innbyggere enkeltvis eller i nabolag til å
etablere fiber til egen bolig. Vi har vedtatt et kommunalt regelverk for tilskuddsordning som er tilgjengelig på kommunens
hjemmesider, og vi håper at dette vil bidra til at flere kan få
tilgang til fiber gjennom denne ordningen.
Jeg vil oppfordre alle til å ta en titt på regelverket, sjekk ut
muligheten sammen med naboene og se om det er grunnlag
for et fellesprosjekt.
Med beste hilsen

Følg Iveland kommune på:

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

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 8. mars

Nå dine kunder / spre ditt budskap:
Annonser i bygdebrevet! Eks: Annonsen fra
Norhild naturterapi koster kr. 300,- + mva.
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