Ledig stilling som rådgiver:
I rådmannens stab er det ledig en 100 % stilling
som stabsmedarbeider, med skole- og barnehagefaglig rådgivning som hovedfelt.
Du finner en fullstendig utlysning på våre
hjemmesider. Søknadsfrist 30. april

Ledig stilling som sykepleiere:
Vi har ledig faste stillinger som sykepleier, med
til sammen 145%. Inngår i tredelt turnus fordelt
på dag/kveld og natt.
Sykepleiere som ansettes ila 2020 tilbys et
rekrutteringstillegg på kr. 23.000 utover garantilønn jmf. HTA.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.
Søknadsfrist
21. august

Vi trenger DEG som sommerhjelp:
Ifm korona situasjonen kan det bli behov for
ekstra arbeidskraft:
I barnehagen søkes det etter fleksible tilkallingsvikarer f.o.m dags dato. Vi trenger alt fra
ufaglærte til faglærte. Ved pleie og omsorg
søkes det vikarer i perioden 22.06.20 – 16.08.20,
også her trengs ufaglærte så vel som helsefaglig
personell.
Du må være over 18 år, og opplæring vil bli gitt.
Dersom dette kan være av interesse, ta snarlig
kontakt med styrer Beate Stømne Frigstad (984
24 291 (barnehagen)) eller enhetsleder Monica
Verdal (971 75 766 (pleie og omsorg)).

Har du lyst til å hjelpe? Dugnadsgjeng:
Det er planer om bedre skilting og merking av
turløyper i Iveland. I den forbindelse ønsker vi å
etablere en dugnadsgjeng som kan bistå med
rydding og vedlikehold av
traseer. Dersom du ønsker
frisk luft, bruke kroppen,
bidra til god folkehelse og
trivsel - meld inn ditt navn
til leder av Iveland idrettslag, Arnulf Bærheim, tlf.
908 78 305. Tusen takk!
Det vil etter planen komme et nytt bygdebrev i
juni, dato ikke fastsatt. Dersom du har noe du
ønsker å informere om, send eTelefon:
post til: fub@iveland.kommune.no
901-17842
… innen mandag 1. juni
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17. mai 2020:
Årets nasjonaldag blir historisk. Felles arrangement som
frokost på Vatnestrøm og Ivelandstaua, barnetoget og festen
i Ivelandshallen utgår.
Formannskapet har diskutert saken og vi jobber med alternative løsninger i nært samarbeid med kommuneoverlegen.
Programmet forventes klart om lag 6. mai (endelig nasjonal
veileder kommer 4. mai), og
dette vil bli publisert på våre
hjemmesider og facebook samt
ved oppslag rundt i kommunen.
Kontaktperson: Kulturleder
Finn Terje Uberg, 901 17 842

Søknad om SFO plass fra august 2020:
Benytt eget søknadskjema via våre hjemmesider.
Søknadsfristen er 15. mai. Det er nylig vedtatt nye retningslinjer. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir
vurdert ved suppleringsopptak.

Naturlos i mai:

Planlagt vandretur til Lognøya 10. mai
må utsettes inntil videre.

Bygdebrevet distribueres på annen måte:
Bygdebrevet blir ikke lenger distribuert gjennom Posten/
Bring. Nå blir bygdebrevet lagt ut på de tre butikkene, ved
frivilligsentralen og på kommunehuset. Ved Joker
Vatnestrøm og frivilligsentralen blir bygdebrevet lagt i en
postkasse ved inngangen.
Videre vil bygdebrevet alltid være tilgjengelig på våre
hjemmesider 1-2 dager før det legges ut.
Evt spørsmål rettes redaktør Finn Terje Uberg, 901 17 842

Månedens oppfordring (mai):
Du utfordres i mai (og resten av året) til ikke å
gå forbi tiggernes og gatemusikantenes kopper.
Ha alltid penger i lomma som du kan putte
oppi.
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Tømmekalender:
* Grå dunk (restavfall): 30.04 og 28.05
* Grønn dunk (papir): 6. mai
* Plastsekk (plast):
6. mai
* Brun dunk (matavfall): 30. april samt
14. og 28. mai
* Glass og metall:
14. mai

Skaiå
gjennvinningstasjon
… holder åpent tirsdag 28.
april og 26. mai - begge
dager kl. 16.00-19.00.

«Ut på tur i Iveland»
I 2020 benytter vi følgende
postkasser:
1. Berefjell
2. Kringsjaa
3. Måvatn
4. Heimdalsknuten
5. Rubbehei (ny)
6. Skorefjell
7. Abusdalsknuten (Evje (ny))
8. Åmdal nord
9. Båsfjellet
Vi håper at brosjyren er klar
til 17. mai.

Koronasituasjonen i Iveland:
Hold deg oppdatert via våre hjemmesider. Vi har en hovedartikkel
som alltid er oppdatert med generell informasjon, men fokus på
kortfattet informasjon fra alle kommunale enheter. I tillegg
supplerer vi med egne saker som vi mener er av noe større
betydning for våre innbyggere. De «viktigste» sakene deler vi via
facebook.
Noen utvalgte punkter pr 27. april:
* Kommunehuset er stengt, men sentralbordet er åpent mandagfredag kl. 09.00-14.00. Her får du svar eller blir satt videre til riktig
medarbeider
* Veiledningssenteret ved NAV er stengt inntil videre. Ring tlf. 48
40 89 16 ved spørsmål om kommunale tjenester, sosiale tjenester og
nødhjelp. Ellers ring 55 55 33 33 / 34 (pensjon). Post sendes til
Vennesla kommune, postboks 25, 4701 Vennesla
* Det er mulig å besøke de eldre ved omsorgssenteret. Gode rutiner
er innført.
* Gratis tilgang til 130 norske aviser og tidsskrift, samt 7200 andre
aviser og tidsskrift fra hele verden frem til 1. juni.

Startlån fra kommunen:

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.

Kommuneplanens arealdel:
Hvor skal vi bygge, hvor skal vi leke, hvor skal vi ha næring, hvor
skal vi nyte? Mange spørsmål - DU kan komme med dine innspill !
Det er mulig å komme med innspill frem til 1. mai 2020. Benytt
elektronisk skjema på våre hjemmesider.

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc. Pris fra
kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr gode pakkepriser.
Kontaktinformasjon; tlf. 901 17 842

Sammeniveland.no - Ny lokal
nettside om barn, familie & trygghet
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Iveland bedehus sender
live på YouTube hver
onsdag kl. 20.00-21.00.
Nærmere informasjon
finner du på «Iveland
bedehus» på facebook.

Politiske møter i mai:
* Tjenesteutvalget onsdag 20. mai kl. 18.00
* Formannskapet tirsdag 26. mai kl. 08.30
Saksdokumentene vil du finne på våre hjemmesider
om lag seks dager før møte.
Kommunestyre møtene sendes direkte via våre hjemmesider, både nå
i korunatider og når verden igjen
blir normal. Lydfilene legges ut noen dager i etterkant, og kan lyttes til
når tid som helst

Kulturskolen 2020 / 2021:
Vi tilbyr piano, gitar og tromme undervisning ved
Iveland skole torsdager etter skoletid.
Søk om plass fra august 2020 via eget skjema på vår
hjemmeside. Søknadsfristen er 5. juni.
Vi kjøper dette tilbudet via Vennesla kulturskole.
Vidar Bøe fortsetter med undervisningen.
Kontaktinformasjon: Kulturleder,
901-17842

Strategiplan idrett og friluftsliv:

Høringsfrist: 25. mai:

Ny fysioterapeut:
Malene Ihme (bildet) er tilsatt i et
års-vikariat som kommunefysioterapeut. Hun er 26 år og kommer fra en
fysioterapeut stilling i gml
Audnedal kommune.

Iveland kommune skal utarbeide ny strategiplan for
idrett og friluftsliv gjeldende for årene 2021-2024.
Tjenesteutvalget behandlet planprogrammet i møte
11. mars, og har vedtatt å legge dette ut til offentlig
ettersyn / høring frem til 25. mai. Planprogrammet
Kulturstipend:
inneholder en kort oversikt over hvilke tema som skal
Barn og unge inntil 20 år kan søke kulturstipend. Det
belyses i planen, samt en omtale av deltagelse,
er nå mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner å selv
organisering og framdriftsplan. Evt innspill sendes
fremme forslag til kandidater. Retningslinjer og
inn via våre hjemmesider.
skjema for å søke ligger ute på
våre hjemmesider.
Kulturmidler:
Vi har inntil kr. 8.000,- til
Det er i år satt av kr. 25.000,- i kulturmidler.
fordeling.
Søknaden sendes elektronisk via eget skjema på vår
Søknadsfrist er tirsdag 5. mai.
hjemmeside. Søknadsfristen er tirsdag 5. mai.
Bildet: Jonas Eikeland mottok
Kontaktperson: Kulturleder, tlf. 901-17842
stipend i 2018

Følg Iveland kommune på:
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Ledig leilighet på 64 kvm

Ordførerens hjørne:
Oss fremfor meg

Leiepris pr mnd kr. 4.500,Leiligheten over Iveland frivilligsentral er
ledig fra 1. juli. Kort avstand til butikk,
skole og buss.
Leiligheten er på 64 kvm bestående av
stue, kjøkken, bad, soverom, bod, gang
og veranda med inngangspartiet.
Sentralt plassert i Iveland.
Leiekostnader kr. 4500.- m/parkering på
utsiden. Strøm kommer i tillegg
Husdyr ikke tillatt.
Depositum: 2 mnd husleie.

For visning og evt spørsmål
iveland.fs@gmail.com eller tlf 414 82 383

Aktiviteter i lag & foreninger:
Vi oppfordrer lag & foreninger til å
forholde seg til nasjonale retningslinjer ifm aktiviteter og felles
samlinger. I forkant av dette bygdebrevet ble det sendt ut informasjon til
foreningslivet om evt arrangement /
nyheter for mai måned, uten noen
stor respons! Dette tolker vi positivt!
Vi håper at aktivitetsnivået skyter
fart når tidene etter hvert
normaliserer seg.

8. mai 2020 er det 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter
fem år med krig og okkupasjon. På
frigjøringsdagen markerer vi friheten, og vi hedrer norske veteraner
fra andre verdenskrig og frem til
dagens internasjonale operasjoner.
Vi takker dem fordi de har satt oss fremfor meg.
17. mai feirer vi Norges frihet og selvstendighet. Grunnloven
var starten på demokratiet vårt. 112 menn ble samlet på Eidsvoll og utformet grunnloven slik de mente ville være til det
beste for generasjoner etter dem og for nasjonen som helhet.
Vi takker dem fordi de satte oss fremfor meg.
Både 8. mai og 17. mai har taler som ofte omhandler samhold,
frihet, brorskap, tillit og fellesskap. Vi anser dem som våre
verdier, vår folkesjel. Og dette har virkelig blitt testet disse
ukene der vi har vist hva vi er laget av og hva vi står for.
Fra den 12. mars når regjeringen innførte de strengeste tiltakene vi har hatt siden krigen for å stagge koronaviruset, fikk
alvorlig syke mennesker utsatt behandlingen sin, mange
familier og bedrifter fikk økonomiske utfordringer fordi Norge
stanset opp. Og helsepersonell over hele landet skulle stå i
fronten å kjempe mot et virus få vet noe særlig om.
Til tross for de personlige og samfunnsmessige utfordringene
Fredagsklubben
i Ivelandshallen
vi møter
i disse tider, så følger nasjonens
innbyggere rådene
som kommer fra nasjonale
myndigheter
i
fredag 8. marsveldig stor grad.
Selv om det kanskje ville ha passet bedre for meg og mine å
gjøre noe annet, så følger vi rådene som blir gitt for å begrense
smitten i Norge.
Jeg takker for at vi velger å sette oss fremfor meg.
8. mai og 17. mai skal jeg derfor hedre de som har kjempet for
freden, friheten og for fellesskapet. Og jeg skal feire at
verdiene våre, folkesjela vår og arven om å velge oss fremfor
meg lever også i 2020.
Ønsker dere alle noen gode mai dager. Og husk:

Vask hendene, hold avstand, hold sammen og hold ut.
Beste hilsen

Kirken informerer:
* Kort gudstjeneste på facebook 3. mai kl. 11.00
* Åpen kirke 7., 14. og 28. mai mellom kl. 19.00- Ønsker du hjelp til stell av blomster på
21.00 med lystenning, stillhet, stille bønn og
kirkebakken i sommer?
korte tekstlesninger
Kontakt kirkeverge Adina Skaiaa, 975 06 190 evt
* «Seine kveldstanker» hver kveld på facebook
post@iveland.kirken.no, for ytterligere informasjon.
Dåp i Iveland: Det er fremdeles mulig å
For å i vareta kirkegården som en trygg, verdig og vakker
døpe selv om kirka er stengt for gudstjenester.
Ønsker du dåp kan vi ha egen sermoni med maks plass, er det i gravferdsloven og vedtektene for Iveland
kirkegård klargjort en del regler for feste, gravminner og
50 personer tilstede. Ta kontakt med Fredrikstell av grav.
prest på tlf. 984 33 825
Informasjon fås av kirkevergen.
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