VOSS-stipendet 2020:
VOSS Water of Norway har innstiftet et stipend
for å anerkjenne lokalt initiativ. Stipendet (kr.
25.000,-) deles ut hvert år til enkeltpersoner, lag,
foreninger, private eller offentlige etater som har
bidratt på en positiv måte i Iveland kommune.
Kandidater søker på eget elektronisk skjema på
kommunens hjemmeside, innen 1. februar 2020.
Info: Kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842
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Hvor skal vi bo? Hvor skal vi leke? Hvor skal vi nyte?

Ledige stillinger:
Ferievikarer pleie &
omsorg:
Søknadsfrist 29. februar

Støttekontakt / fritidskontakt:
Som støttekontakt må du være over 18 år og ha
plettfri vandel. Du bør ha førerkort og disponere
bil. Du må være stabil, ansvarsbevisst og ønske
å jobbe selvstendig. Du må være oppriktig
engasjert i å hjelpe andre mennesker.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.

Søknad om barnehageplass:
Det vil bli ombygging av Skaiå barnehage
kommende barnehageår, og bygget kan dermed
ikke brukes. Tilbudene vil da bli i flotte lokaler
på Vatnestrøm samt midlertidige lokaler på
Birketveit (Ivelandshallen og 3. etasje på
kommunehuset). Foreldre som har barnehageplass og vil videreføre dette, benytter skjemaet
«Barnehage - midlertidig plass», og søker innen
5. februar. Foreldre som søker plass for første
gang benytter ordinært skjema med søknadsfrist
1. mars. Utfyllende informasjon på våre
hjemmesider og/eller ved å kontakte enhetsleder
Beate Stømne Frigstad, 984 24 291.
Skissetegning av nye Skaiå barnehage

Kommunedelplanens arealdel - informasjonsmøte:
Tema: Bolig– og stedsutvikling
Agenda:
1. Bosettingsmønster og utviklingstrekk
2. Nåværende disponering av arealene i kommunen
3. Innspill til endringer i kommuneplanens arealdel.
Tid: Mandag 24. februar kl. 18:00, varighet ca. 2 timer
Sted: Åkle kulturarena

Kommuneplanens arealdel 2020-2030:
Tema: Næringsareal
Tid: Tirsdag 24. mars kl. 18:00, varighet ca. 2 timer
Sted: Vatnestrøm industriområde
Opplegg for kvelden:
18.00: Informasjon om Dørfabrikken Vatnestrøm med
omvisning
18.45: Informasjon om Voss production
19.00: Informasjon om kommunens næringsarealer iht
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner
19.30: Innspill og spørsmål fra frammøtte
20.00: Valgfri omvisning på Voss production
Påmelding via nettsidene eller sms til 481 07 980
(Knut Gunnar Solberg) innen 17. mars.

Posten/Bring har innført et noe mer utfordrende
distribusjons system. Mars-utgaven ligger i din
postkasse i uke 10 (2-6. mars). Innleveringsfristen
er onsdag 19. februar kl. 12.00.
Telefon:
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:

Gull i veggane - om folkedrakter:

* Grå dunk (restavfall): 6. februar
* Grønn dunk (papir):
12. februar
* Plastsekk (plast):
12. februar
* Brun dunk (matavfall): 6. og 20. februar
* Glass og metall:
20. februar
Skaiå gjennvinningstasjon holder åpent tirsdag
25. februar kl. 16.00-19.00.

Mandag 17. februar kl. 19.00 inviterer
Iveland bygdekvinnelag til møte på Åkle
kulturarena. Torild A nkersdatter Fossnes
(bildet) besøker oss med foredraget
«Gull i veggane». Dette handler om
folkedrakter fra Tovdal i Åmli. Hun har
også med seg boka med samme navn, som
er til salgs.
Hun er veldig interessant og festlig å
høre på, så dette anbefales på det
varmeste!
Bevertning og en liten utlodning.

Varsling av avfallshenting - bruk av
app-en «Min Renovasjon»:
Du må legge inn adressen på nytt i app-en i det
nye året. Slett adressene (stedene) dine som du
har lagt inn for å få tømmekalender og varsling
på SMS. Videre:
a) Velg «Legg til sted»
b) Velg kommune og adresse på nytt
- Nå skal alt fungere som før

Iveland skytterlag:

Innendørsskyting i Ivelandshallen hver
onsdag kl. 18.00. Alle er velkommen!

Prøv Biblioteksøk (bibsok.no) Finn bøker,
Vaktmesterkurs mandag 10. feb: filmer, spill og musikk fra norske bibliotek på nett. Bestill
og hent det på biblioteket på Åkle! Vi kontakter deg!
Lag & foreninger samt foreldre-styrte aktiviteter Biblioteket på Åkle er vanligvis betjent tirsdag 12.00-18.00
i regi av klassene ved Iveland skole, har gratis
og torsdag 15.00-18.00
leie av Ivelandshallen. En forutsetning for dette
er likevel at leietaker har en godkjent
Iveland fiskelag: Åpent årsmøte i klubbrommet,
vaktmester.
Ivelandshallen mandag 24. februar kl. 18.00. Medlemmer
Det gjennomføres et vaktmesterkurs mandag 10. og fiske interesserte er hjertelig velkommen.
februar kl. 21.15
(merk tiden),
Aktiviteter på Aktiviteten:
gjeldende for 2020
> Søndagskafe 2. februar kl. 16.00 - 18.00
og 2021.
> Strikkekafe onsdag 12. februar kl. 19.00
Info: 901-17842
> Moonlight fredag 7. februar kl. 19.30 - 23.30.
Buss fra Birketveit kl. 19.00 og fra Ivelandstaua kl.
19.10. Retur kl. 23.30. (ikke bekreftet pr 22. jan…)

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr,

bibelhistorie etc. Pris fra kr. 300,- pr stk.
Vi tilbyr gode pakkepriser. Tlf. 901 17 842

Kvalitetsfilmer på bygdekino:

Åpningstider ved NAV-Iveland:

Veiledningssenteret har følgende åpningstider for de uten
I år vil bygdekinoen besøke oss på tirsdager, med timeavtale: Mandag, tirsdag og fredag mellom 12.00-14.00.
Har man timeavtale vil denne finne
unntak av februar. Denne måneden blir det
sted i åpningstidene som er 09.00onsdagskino… Velkommen!
15.00. Utenom åpningstidene;
ring 55 55 33 33.

Startlån fra kommunen:

Onsdag 12. februar
Mat og drikke handler man på Joker Iveland

Startlån er for personer som ikke får tilstrekkelig lån i bank
til kjøp av bolig. Søknad om startlån skal sendes
kommunen du bor i.
Det ble innført elektronisk søknadsbehandling på startlån
fra 1. januar 2020.

Det blir ledige stillinger i skole og barnehage fra
høsten 2020. Følg med på våre hjemmesider
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Ung Kultur Møtes:

Iveland frivilligsentral i februar:

Vi arrangerer felles mønstring med
Vennesla i Vennesla
kulturhus lørdag 8. februar
kl.17.30. Inngang kr. 100,-

> Småbarnstreff hver tirsdag kl. 09.30-13.00
> Babysang tirsdag 11. og 25. februar kl. 10.00
> Datakafe tirsdag 11. februar kl. 18.00

Åpningstider:

Gudstjenester:
* 09.02: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00
v/Fredrik Netland. Utdeling av 6 års bok.
Offer til menighetsarbeidet
* 23.02: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland. Offer til L.E.G.O. Romania

Ledige næringslokaler på Åkle:
Vi har nå ledig areal for utleie i Åkle næringslokaler.
Det er de tidligere lokalene til Tuva Interiør & Spiseri som er ledige. Leiepris er kr. 1.000,- pr kvadratmeter per år. Arealet er på 71 kvadratmeter.

Informasjon:
Næringssjef
Egil Mølland,
tlf. 908 75 626

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
* 28.01: Salig Blanding kl. 19.30
* 30.01: Misjonsforeningen samles kl. 19.30.
Tale v/Egil Grindland
* 31.01: Fredagsklubben (de yngste) kl. 19.00
* 02.02: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 03.02: Barnegospel kl. 17.30
* 06.02: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 10.02: Medlemsmøte kl. 20.00
* 13.02: Misjonsforeningen samles kl. 19.30.
Tale v/Jens Damsgård. Årsmøte/valg
* 16.02: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 17.02: Barnegospel kl. 17.30
* 20.02: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 25.02: Salig Blanding kl. 19.30
* 27.02: Misjonsforeningen samles kl. 19.30.
Tale v/Åge Solsvik
* 28.02: Fredagsklubben (de yngste) kl. 19.00

Mandag og onsdag: 09.30-14.00,
tirsdag 09.30-13.00. Bingo hver
onsdag 18.00 - 20.00
Kaffekosen; søndager mellom 18.00 - 20.00

Årsmøte i Iveland Frivilligsentral mandag 24.

februar kl 18.00. Saker som ønskes behandlet må være
meldt til styret v/ styreleder Gunnar Håverstad på tlf
906 82 635 innen mandag 17. februar.

Strikkekafe torsdag 13.
februar kl 18.00:
Vi serverer kaffe, te og noe å
bite i. Alle er
hjertelig velkomne, med
eller uten
håndarbeide!

Kontaktinfo:
414 82 383

Bli frivillig:
frivillig.no

Demens i
familien:
Vennesla og
Iveland kommuner
arrangerer «Pårørendeskolen» - et tilbud til pårørende
og nære venner av mennesker som er rammet av
demens.
Det blir fire tirsdags samlinger (25. februar, 10. mars,
17. mars og 24. mars) - alle dager mellom kl. 17.3020.30. Samlingene blir på Herredshuset i Vennesla.
Påmelding innen 15. februar på tlf. 38 15 09 60.
Pårørende skolen er gratis.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.

Politiske møter i februar:
* Kommunestyret: Torsdag 13. februar kl. 09.00
* Tjenesteutvalget: Onsdag 26. februar kl. 09.00
Begge disse dagene samles politikerne til et
heldagsseminar. Saksdokumentene vil du
finne på våre hjemmesider om lag seks
dager før møte.

Vinterferie for
Ivelandskolen i uke 8
(17. - 21. februar)

Fredagsklubben samles i
Ivelandshallen fredag 14. februar
3

Fredheim leirsted på Vatnestrøm: Ordførerens hjørne:
Vi søker ny bestyrer / bestyrerpar til vårt leirsted ved Oggevatn. Fredheim leirsted eies av
pinsemenighetene i Aust- og Vest-Agder.
Vi tilbyr egen, fri bolig på leirstedet mot å ha
tilsyn, noe vedlikehold og ta imot gjester som
leier stedet. Alternativt en økonomisk
kompensasjon hvis bolig ikke benyttes.
Du må være selvstendig og ansvarsbevisst,
service innstilt overfor leietakere og levere
politiattest ved tiltredelse.
Det foreligger egen instruks for bestyrer.
Bestyrer rapporterer til styret for leirstedet ved
styreleder.
Interesserte kan henvende seg til / sende søknad
til Vidar Myhre, Granlia 39, 4620 Kristiansand.
vidarmyhre@hotmail.com, mobil 95961957

Autorisert fotterapeut med fordypning

innen diabetes, Helene Hauan, utfører
fotbehandling mandager og tirsdager på Iveland
omsorgssenter, Fosstveitlia 2.
Ring 90 66 09 27 for timeavtale.

En tid for raushet og
tålmodighet
Vi skriver snart februar 2020 og
noen er nok glade for at vinteren
ikke har vist seg i særlig stor
grad, mens andre savner snøen
og det den gir av muligheter for
vinteraktiviteter. For barnehagene i Iveland så er fokuset
i stor grad rettet mot den kommende utbyggingen av
barnehagen på Skaiå, for dette krever mye organisering
utover det vanlige.
Når vi skal i gang med utbyggingen til sommeren så er
det av sikkerhetsmessige grunner ikke forsvarlig å drive
barnehage i området og vi må derfor finne andre
midlertidige lokaler.
Jeg skulle gjerne sett at vi til daglig hadde fylt opp barnehagelokalene i Vatnestrøm barnehage, men akkurat nå er
jeg glad for at det er ledig kapasitet slik at mange av
barna flytter over i flotte lokaler og uteområder som er
tilpasset barnehagedrift. Men det er ikke plass til alle og
det blir ekstra lang reisevei for noen, derfor blir det også
barnehagedrift i midlertidige lokaler på Birketveit.
Jeg vet at ledelsen og de ansatte ved barnehagene i Iveland vil strekke seg langt for at barna skal få et godt barnehageår i midlertidige lokaler, så det er jeg trygg på.
i Ivelandshallen
Men Fredagsklubben
dette betyr også en endring
i hverdagen for dere
fredag
8.
mars
foreldre, og dette kan nok for mange være det som er
mest krevende. Det er alltid en kabal som skal gå opp i
hverdagen og ekstra kjørevei betyr noe i en travel
hverdag.
Jeg har forståelse for at det kan bli krevende, men jeg vil
allikevel oppfordre dere foreldre til å vise raushet og
tålmodighet i utbyggingsperioden. Også kan vi sammen
ha blikket festet på resultatet som venter oss et godt år
frem i tid; En bedre hverdag i nye lokaler til glede for
både små og store som har sin
hverdag i barnehagen på
Skaiå.

Beste hilsen

Husk også:

Mulighetsstudie for Otra elvepark:

Gå-gruppa samles ved bedehuset mandager
kl. 10.00 og ved parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00. Kontaktperson:
Solveig Aagesen 482-15470

Det foreligger nå et dokument som beskriver
eksisterende, planlagte og ønskede tiltak langs Otra fra
Kristiansand til Bjåen.
Det er beskrevet 14 satsingsområder i planen, men
bortsett fra sykkelrute nr 3 er ingen prioriterte tiltak
innenfor vår kommunegrense. Dersom man har tanker
omkring dette, er det NÅ prosessen kjøres! ALLE har
mulighet til å komme med innspill til planen.
Høringsfristen er 1. april.
Informasjon: Kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842

Følg Iveland kommune på:
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