Sommerjobb i Drift og utvikling:
Vi søker etter ungdom over 18 år til vedlikehold
av grøntanlegg samt annet forefallende arbeid.
Søknadsfrist 6. april. Søk via våre hjemmesider.
Iveland legekontor holdet stengt de tre dagene i
påskeuka (29.03-31.03). Åpner igjen tirsdag 6.
april. Ved øyeblikkelig hjelp ring Vennesla og
Iveland legevakt på tlf. 116 117. Ved akutt
nødssituasjon ring 113.

Iveland kommune

April 2021 - årg. 35 nr. 4

Vaksineplan og korona informasjon:
Vi har per 25. mars gitt 149 vaksiner, 49 av dem for andre
gang. Vi har kommet til gruppe 4 i vaksinasjonsplanen
(65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med
sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp)
Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider.
Klarer vi å få kontakt med deg?
Når vi etter hvert skal sende SMS eller ringe til deg som
står for tur til vaksinering, eller om vi trenger å nå deg ifm
smittesporing, er det viktig at vi har rett telefonnummer.
Står du oppført på 1881.no eller telefonkatalogen.no?
En forutsetning for å kunne få tak i folk på telefon, er at vi
har ditt nummer, eller mulighet til å finne det på nett.

Vi takker Marit Leesland, Åse Fundli Rørvik,
Astrid Landås og Anne Grete Reiersdal for
deres 115 års tjeneste i Iveland kommune !
Vi ønsker Anne Cecilie Retterholt (bildet) velkommen som
nyansatt i Iveland kommune.
Hun har nettopp startet opp som
sykepleier i 50% stilling ved
Iveland legekontor.

Eiendomsskattelistene:
… er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset. Listene er også tilgjengelig på våre
hjemmesider. Klagefristen er 12. april. Bruk evt
eget elektronisk skjema på våre hjemmesider.

Har du hemmelig nummer?
Dersom vi mangler telefonnummer søker vi på 1881.no
eller telefonkatalogen.no. Har du hemmelig nummer, eller
av andre grunner ikke ønsker å ha nummeret ditt åpent, er
det svært viktig at du selv tar kontakt med kommunen og gir
oss telefonnummeret ditt.
Vi ber alle som vet at telefonnummeret ikke er tilgjengelig
om å sende sitt navn og telefonnummer til
post@iveland.kommune.no eller ring oss på 379 61 200.
Korona-situasjonen:
Vi har et stort fokus på korona, og har ukentlige møter der
den lokale og ikke minst regionale situasjonen vurderes. I
skrivende stund har Regjeringen innført nye nasjonale
tiltak. Vi følger nasjonale retningslinjer i kommunen.
Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider.

Ledig fast 100% stilling:
Vi har en ledig fast 100% stilling som ingeniør /
rådgiver GIS/geomatikk. Søknadsfristen er 18.
april. Informasjon på våre hjemmesider.
Neste bygdebrev er klart senest 30. april.
Info sendes til fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring - senest
Telefon:
tirsdag 27. april kl. 10.45
901-17842

Månedens oppfordring (april):
Gå med en blomst, noe nybakt eller noe annet
til en i ditt nabolag eller vennekrets, som har
opplevd sorg, smerte eller sykdom. Kanskje
de allerede venter på deg?
(husk på de gjeldende smittevernreglene…)
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Tømmekalender:

Informasjon fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 29. april
* Grønn dunk (papir): 7. april
* Plastsekk (plast):
7. april
* Brun dunk (matavfall): 15. og 29.
april
* Glass og metall: 15. april

Frivilligsentralen har påskeferie, og holder nå stengt. Gjeldende
smittevernregler gjør det uaktuelt å holde åpent der voksne over 20
år samles frem til 12. april. Hva som skjer etter denne datoen er
uklart.
Følg med på oppdatert informasjon på deres hjemmesider evt
facebook side «Oss i Iveland»

Skaiå gjenvinningsstasjon
… holder åpent tirsdag 30. mars
kl. 16.00-19.00, lørdag 17. april kl.
10.00-13.00 samt tirsdag 27. april kl.
16.00-19.00

Kontaktinfo:
Tlf: 414 82 383
iveland.fs@gmail.com

17. mai 2021:
Grunnkurs i slektsforskning:
Kulturnemnda ønsker å igangsette et
nybegynnerkurs i slektsforskning
høsten 2021 (når smittevernreglene
tillater det).
Det vil bli en praktisk innføring i bruk
av kilder så som kirkebøker, folketellinger m.m. samt en innføring i bruk av
slektsprogram på pc. Kursholdere vil
være av meget god kvalitet!

En hurtigarbeidende komite er i sving, og vi planlegger en 17. mai
fest omtrent som i fjor. Alt er ikke bekreftet pr. 26. mars, men vi
satser på en stooooor bilkortesje, kransnedleggelse og et hyggelig
opphold ved Iveland omsorgssenter. Det musikalske bidraget
kommer fra Iveland hornorkester. Skole og barnehage er utfordret
til å arrangere 17. mai i forkant,
som etter planen filmes og vises
på nasjonaldagen. Endelig program blir klart i slutten av april.
Kontaktinformasjon:
Kulturleder tlf. 901 17 842

Allerede nå ønsker vi å «lodde»
Skoleplansjer:
stemningen. Er dette av interesse? Meld
fra til kulturleder (901 17 842) om du
Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc. Pris fra kr.
kunne tenke deg å bli med på dette
300,- pr stk. Gode pakkepriser. Kontaktinfo.; tlf.
kurset (ingen bindende påmelding nå). 901 17 842

Kulturprisen 2021:
Iveland folkebibliotek:
Betjent åpningstid er tirsdag kl. 12.0018.00 og torsdag kl. 15.00-18.00.
Benytt gjerne digitale løsninger og bli
din egen biblioteksjef. Vi har tilgang til
ca 7000 aviser og tidsskrifter, og kan
skaffe deg nært sagt alt av lesestoff!

Bibsok.no

I år skal kulturprisen deles ut for 13. gang. Prisen er på kr. 7.000,pluss diplom og en gave på inntil kr. 1.000,-. Tildelingen vil etter
planen finne sted under ett åpent arrangement (trolig høsten 2021).
Ytterligere informasjon finner du snart på våre hjemmesider.
Vi ønsker at våre innbyggere skal komme med forslag til kandidater! Send
inn ditt forslag via eget
elektronisk skjema på våre
hjemmesider innen 1. juni.

Hvem fortjener kulturprisen i 2021?

Ung Kultur Møtes (UKM):
Vi hadde en flott lørdag i Monnlights lokaler i svømmehallen. Alle
tre innslagene fra Iveland (Andrea, Torjus og Thea Marie) får
anledning til å være med på fylkesmønstringen i Arendal 24. april.
2

Foreløpig program Iveland bedehus: Sosiale spaserturer i Iveland:
Nasjonale anbefalinger & retningslinjer ifm
koruna, kan gi endringer i programmet.
Alle arrangementer for voksne over 20 år blir
avlyst til og med 12. april.
Følg med på facebook for oppdatert info,
* 29.03: Barnegospel kl. 17.30
* 07.04: Speider`n kl. 17.30
* 12.04: Barnegospel kl. 17.30
* 16.04: Fredagsklubb på bedehuset fra kl. 19.00
* 21.04: Speider`n kl. 17.30
* 30.04: Fredagsklubb på bedehuset fra kl. 19.00

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 9. april kl. 19.00-22.30

Royal Rangers Norkirken (Speider`n):
Royal Rangers er et speidertilbud for barn i
1. - 6. klasse som foregår ute i camper, hvor
barna tilegner seg kunnskap og ferdigheter om
natur, det blir også lek, andakt og bålmat.
Samles annenhver onsdag kl. 17.30. De neste
gangene; 7. april og 21. april (17.30-19.30)
Kontaktinfo: Jeanette Hauan, 476 60 728

Gågruppa:
Vi samles ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved
parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470

Politiske møter i april:
* Formannskapet tirsdag 6. april
kl. 08.30. Saker til behandling:
Salg av kommunale boliger, Utbedring
av Steinsfoss tømmer-renne, Bjørnehatten boligfelt fastsettelse av tomtepriser, Opprustning av lokaler på
helseavdelingen, Intensjonsavtale om fusjon mellom
Agder Energi og Glitre Energi, Høring - Handlingsplan
Region Kristiansand, Høring - Forslag til portefølje byvekstavtalen, Justering av ATP samarbeidet som følge av kommune- og fylkessammenslåinger og endring i
kommuneloven, Revidert samarbeidsavtale - Nullvisjonen Agder, Handlingsplan for trafikksikkerhet 2021,
Likestilt Arbeidsliv, Skolestruktur, Referatsaker
* Eldreråd tirsdag 13. april kl. 18.00
* Ungdomsråd tirsdag 13. april kl. 18.00
* Kommunestyret torsdag 15. april kl. 18.00
Saksdokumentene kan du lese på våre hjemmesider ca
seks dager før møtene tar til.

NAV veiledningssenter:
Veiledningssenteret på
kommunehuset holder stengt
inntil videre, altså ingen «drop-in» på torsdager den
nærmeste tiden

Ekstraordinære midler til næringslivet ifm
korona-pandemien:

Åpen kirke:
Kirken er pyntet til påske, så kom gjerne å opplev
påskens budskap på en konkret måte. Vi forholder
oss til gjeldende smittevernregler.
Det blir åpen kirke skjærtorsdag 1. april kl. 18.0020.00 og 1. påskedag (søndag 4. april) kl. 11.0013.00.
Ordinære gudstjenester er avlyst fram til 12. april.

Iveland kommune har fremdeles «en god del penger»
som næringslivet kan søke om...
Informasjon samt søknadsskjema finner du på våre
hjemmesider. Kontaktinfo: Enhetsleder Egil Mølland;
tlf. 908 75 626

Månedens kjøretips:

Det blir etter planen gudstjeneste i
Iveland kirke
søndag 25. april
kl. 11.00.
Kino 30. mars utgår. Neste kinokveld 27. april
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Ordførerens hjørne:
Lokale påskenøtter!
Vi står foran en høytid som betyr mye for mange. I denne høytiden er det mange
som søker ro og ettertanke i troen. Det er også en tid for fellesskap, god mat og
hygge. Begge deler er mulig, selv om vi står i en spesiell tid. Vi har etter hvert blitt
flinke til å finne gode løsninger.
Oppi alt alvoret og det kjipe denne pandemien medfører tenkte jeg derfor å by på litt lek og en anledning til
å bli litt bedre kjent med kommunens rikholdige historie. Her er litt gammelt og litt nytt. Løser du
påskenøttene og sender inn svarene, så trekker jeg ut en vinner som får en liten hilsen i posten. Det er lov å
google, hvis du må...
1. Det hele starter på gården den store, der lista i sin tid ble lagt høyt. Ja, så høyt at den hjemmekjære
veslejenta på gården nådde helt til topps i kongeriket. Hva heter hun og gården hun vokste opp på?
2. Et helt annet sted satt en intetanende far og hans datter i bil på vei til deres halvfar. Plutselig skrek faren
til og hogg i bremsene. Hvem er de og hva så de?
3. Tilbake i tid, til det året Philadelphiakonventet var samlet i USA, skjedde det noe uventet på andre siden
av jordkloden. På breddegrad 57.86667 og lengdegrad 11.91667 steg en mann opp fra mørket med noe
underlig i hendene som også finnes i vår kommune. Hvem var han – og hva hadde han oppdaget?
4. Noen hundre år fremover i tid, på 1950-tallet betalte atomforskere og romforskere gladelig tre ganger
prisen av gull for å få det de trengte for å vinne verdenskappløpet. Scandium var det de søkte. Og det
ypperste råmaterialet fant de i Iveland. Hva het råmaterialet, og hva sto O. O. for i navnet til mannen som
oppdaget det?
5. Iveland kirke er et stolt gammelt hus. Her har bygda vært samlet i gleder og sorger siden bygget sto ferdig
i 1837. «Anders kyrkjebyggar», som han ble kalt, bygget Iveland kirke – og fire andre korskirker etter det.
Hva het denne drivende byggmesteren fra Iveland før han kjøpte gården Syrtveit i Evje?
6. Ikke bare ett talent, men sju. På raske føtter har hun flyttet fra Iveland til et sted der Montgomery er en
hovedstad og ikke en feltmarskalk. Hvem er hun?
7. De snakker flytende artesisk, fra Harlem til USA og Kina. Glassklart stablet på sidespor. Hva snakker vi
om?
Send gjerne inn svarene dine på mail til fub@iveland.kommune.no innen
tirsdag 6. april. Gro-Anita trekker ut en verdig vinner!!
Riktig god påske til dere alle!

Teleløsning - restriksjoner er innført:
På grunn av teleløsning er det innført aksellastreduksjon på de fleste kommunale veier. Aksellasten er
nedsatt til 4 tonn. Aktuelle veier er skiltet. RestriksjoneKulturskolen 2021/2022:
ne gjelder inntil skiltene fjernes.
For utrykningskjøretøyer, buss i rute, renovasjonsbil,
Vi samarbeider med Vennesla kulturskole, og
melke- og kraftfortransport, gis en generell
hver torsdag etter skoletid mottar noen barn i
grunnskolen undervisning på ulike instrumenter. dispensasjon med inntil 8 tonn aksellast.
Barn og ungdom i Iveland kan innen 15. mai søke
om plass, og Vennesla kulturskole tilbyr oss den
læreren som er best egnet til å gi undervisning på
de instrumentene man ønsker. Søknadskjema og
mer info kommer på våre hjemmesider.
Info: Kulturleder, tlf 901 17 842

Følg Iveland kommune på:
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