Ledige stillinger i Iveland kommune:
Tilkallingsvikarer i skole & barnehage:
- Søknadsfrist 28. februar
Sykepleiere:
- Søknadsfrist 31. januar
Tilkallingsvikar renhold og vaskeri:
- Søknadsfrist 28. februar
Kommunefysioterapeut (100% vikariat):
- Søknadsfrist 31. januar
Utfyllende informasjon og
søk på stillingene via våre
hjemmesider.

Voss stipend:
Kandidater søker på eget elektronisk skjema på
kommunens hjemmeside senest 1. februar 2022.

Iveland kommune
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Eldres boligsituasjon i Iveland kommune:
Iveland kommune planlegger for framtida, og i den
forbindelse ønsker vi å se nærmere på bosituasjonen til
eldre over 60 år. Hvordan opplever dere den
i dag, og evt. tanker dere har framtida.
Alt er anonymt. Under søkelsen kan
besvares til og med 31. januar.
Lenke: https://no.research.net/r/Ivelandbolig

Ekstraordinære midler til næringslivet:
Iveland kommune er tildelt kr. 250.000,- fra Staten i
«koronamidler». Kontakt næringssjef Egil Mølland for mer
informasjon; tlf. 908 75 626

Bygdekino tirsdag 1. februar:
Ledig plass i kulturskolen:

Vi har en ledig plass i kulturskolen med
undersvisning på gitar eller trommer. Ledig time
kl. 17.40 - 18.00 torsdag ettermiddag.
Kontakt kulturleder på tlf. 901 17 842 for mer
informasjon,
Neste bygdebrev er klart ca 1. mars. Info sendes
til fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest
torsdag 24. februar kl. 22.45
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Tømmekalender februar:
* Grå dunk (restavfall): 3. februar
* Grønn dunk (papir): 9. februar
* Plastsekk (plast):
9. februar
* Brun dunk (matavfall): 3. og 17. februar
* Glass og metall:
17. februar

Skaiå gjenvinningsstasjon
… holder åpent tirsdag 22. februar mellom kl.
16.00-19.00.

Siste nytt fra Iveland frivilligsentral:
Aktivitetsoversikt for februar:

* Datakafe tirsdag 8. februar kl 18:00 (der får du hjelp med "alt")
* Strikkekafe torsdag 10. februar kl. 18.00
* Lunsj hver mandag kl 12:00 - kr 40
* Middag hver onsdag kl 12:00 - kr 80
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00
* Kaffekos hver søndag kl. 18.00 (quiz-kveld 27. februar)
Årsmøte torsdag 24. februar kl 18:00. Saker som ønskes
behandles må være styret i hende innen 11. februar.
Åpningstider mandag – torsdag kl 09:00 – 15:00

Følg oss på Facebook og på plakater for eventuelle endringer
eller tillegg i opplegget.
Kunne du tenke deg å hjelpe til med noe, eller du har lyst til å
treffe andre mennesker i et trivelig lag, så er plassen Iveland
Sosiale spaserturer i Iveland:
frivillighsentral. Alle arrangementer er åpne for ALLE
Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss på tlf 414 82383
Gågruppa:
eller mail iveland.fs@gmail.com
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00
og ved parkeringsplassen ved Skaiå barnehage Iveland Frivilligsentral = Møte mellom mennesker
torsdager kl. 10.00.
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470
Kontaktinfo:
Ruslegruppa: Vi samles hver mandag kl. 14.00
Tlf: 414 82 383
ved Iveland kirke, og går en tur i rolig tempo.
iveland.fs@gmail.com
Absolutt alle er velkomne!
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467
Her kunne lag og foreninger informert om ett
Temakveld 22. februar:
eller annet! Husk å send info på mail eller sms
til redaktøren!
Diakoniutvalget og frivilligsentralen invitefub@iveland.kommune.no - 901 17 842
rer til temakveld tirsdag 22. februar kl.
19.00. Vigdis Syvertsen kommer og
Søk om barnehageplass:
forteller «Min Historie»
En uhøytidelig kveld med tema, kaffe og
Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.
gode samtaler.
Søk om plass gjennom Vigilo - kommer egen
artikkel på våre hjemmesider fra neste uke.
Gamle plagg til kvinner og menn:
Link ligger ute på
Er det noen som har gamle bunadsplagg de passer på? Bunadsbarnehagene sin
nemnda har lyst til å se plaggene og helst låne de litt.
side.
Bunadsnemda har fått rekonstruert flere bunadsplagg allerede.
Livsglede
Ivelandskufta:
barnehagen !!
Anita B Straumann holder nå på å samle inn
opplysninger om Ivelandskufta/trøya. Har du
en rest, en lite lapp av en gammel strikketrøye
Iveland folkebibliotek:
e.l. vil hun gjerne motta et bilde. Send evt til
Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.00-20.00
482 06 981.
(18.00). Betjent åpningstid tirsdager 12.00Like interessant er det med opplysninger og
18.00 og torsdag 15.00-18.00.
gamle fortellinger om Ivelandskufta/trøya.
Har du spørsmål, ring 901 17 842
Benytt gjerne digitale løsninger og bli din egen
Ledige tomter:
biblioteksjef.
Vi har tilgang til ca 7000 I Iveland kommune kan vi tilby tomter i boligfelt og spredte
tomter utenfor boligfelt. Det er mulig å søke om boligtilskudd på
Bibsok.no aviser og tidsskrifter.
inntil kr. 300.000,-. Informasjon på våre hjemmesider.
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Politiske møter i februar:

Kirkelig aktivitet:

* 01.02: Formannskapet kl. 08.30
* 07.02: Ungdomsrådet kl. 18.00
* 07.02: Råd for eldre & personer med funk. kl. 18.00
* 10.02: Kommunestyret kl. 09.00
* 23.02: Tjenesteutvalget kl. 09.00
* 28.02: Kontrollutvalget kl. 13.00
Saksdokumenter finner du
på våre hjemmesider ca
seks dager før møte.

30.01: Gudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/ Fredrik
Netland.

Program Iveland bedehus:
Faste møteplasser:
* «Broken chains» hver mandag kl. 18.00
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
* KiA (dame og herre) hver tirsdag kl. 18.00
* CR hver onsdag kl. 18.00
* 31.01: Barnegospel kl. 17.30
* 03.02: Misjonsmøte kl. 19.30
* 04.02: Fredagsklubb på bedehuset kl. 19.00
* 06.02: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 10.02: Torsdagskveld på bedehuset kl.19.30
* 14.02: Barnegospel kl. 17.30
* 17.02: Misjonsmøte kl. 19.30
* 18.02: Fredagsklubb på bedehuset kl. 19.00
* 20.02: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 24.02: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 28.02: Barnegospel kl. 17.30

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 11. februar kl. 19.00

13.02: Karnevals-gudstjeneste i Iveland kir ke kl.
11.00 v/Fredrik Netland. Store og små kler seg ut.
Popcorn, fest og glede for alle!!
27.02: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Fredrik
Netland

Ung Kultur Møtes (UKM):
Ung Kultur Møtes (UKM): Vi inviterer
til stor barne– og ungdomsfest i samarbeid med Vennesla kommune på
kulturhuset i Vennesla lørdag 13. mars (ny dato!). Vi
satser på full fart med et forrykende sceneshow (dans,
musikk, litteratur, teater m.m.) samt kunstutstilling.
Vi trenger DERE som er mellom 10-20 år til å stille
opp! Vi lover topp forhold og god stemning for alle
som blir med. Påmelding via ukm.no innen 28. feb.
Informasjon: Finn Terje Uberg, tlf. 901 17 842

Markusevangeliet:
Markusevangeliet er evangelisten Markus` beretning
om Jesu` liv og virke. Evangeliets 16 kapitler kan
deles inn i rundt 90 beretninger, assimiler og liknelser,
og er det korteste av de fire evangeliene i det
Nye Testamentet.
I denne multimedia-forestillingen fortelles
Markusevangeliet - tekst, tro og uten manuskript.

Christian Stejskal har r eist på kr yss og tver s i
Midtøsten og gått i Kristi fotspor og fotografert det
kulturelle landskapet i Israel, Jordan og Egypt på
leting etter 90 Bibelske motiver som illustrerer
Markusevangeliets 16 kapitler. Dette vises på en
skjerm samtidig som han forteller evangeliet.
Fotografiene illustrerer evangeliet med utgangspunkt i
NAV veiledningssenter:
at Jesus kom til et Postmodernis… på kommunehuset holder åpent hver ONSDAG
tisk Midtøsten i 2020.
(ny dag!) mellom kl. 12.00-14.00 for «drop-in».
Dette er satt sammen med korte
Du kan ta kontakt med NAV for timebestilling på 55 innslag av egenkomponert musikk
55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller midlertispilt på fiolin.
dig botilbud, kan du ringe oss på 55 55 33 33, og du
vil bli satt over til vår vakttelefon for bistand.
Bildet: Christian Stejskal

Velkommen til Iveland kirke
søndag 20. februar kl. 19.00.
Inngang kr. 100,- (vipps)
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Ordførerens hjørne:
Vi er allerede kommet godt inn i
det nye året, og en del har
allerede skjedd i kommunen vår.
Onsdag 19. januar presenterte
ungdomsskoleelever på Iveland
skole sin oppfinnelse av sparkesykkelstativ til buss. Dette har
vekt stor oppmerksomhet og
NRK-Sørlandet kom for å lage reportasje både på TV
og nett. Setesdal bilruter og Trygg Trafikk var tilstede
og var veldig interessert i ideen og det videre arbeidet.
Vi startet en prosess 26. januar. En komite er
oppnevnt bestående av Guro (ungdomslaget), Arnulf
(idrettslaget), Thor Olav (frivilligsentralen) og Finn
Terje (kulturleder).
En frivillighetsdag høsten 2022 kan bli vårt
hovedarrangement. Alle lokale foreninger er
utfordret. «Sykkelturen», «VÅRdag», «Bli kjent
kveld» og presentasjon av lag & foreninger er noe vi
ser nærmere på.
Et referat er sendt ut til alle (?) foreningene.
Kontaktperson for innspill og ideer er kulturleder
Finn Terje Uberg, fub@iveland.kommune.no, 901
17 842
Presentasjon av lag & foreninger i Iveland:

Denne gang: Iveland ungdomslag:

Iveland ungdomslag ble stiftet i 1905, og etter noen
år i «dvale» ble laget startet opp igjen av lokale
ungdommer i 2016/2017. Selv om navnet er litt
misvisende, har laget aktiviteter for folk i alle aldre!
Vi har maleklubb for barn, og har tidligere
arrangert swingkurs, kviss både digitalt og fysisk,
bilrebus, motorsagkurs, elgfest og mye mer.
Vi ønsker å være en organisasjon som bidrar til
en levende lokalkultur, hvor alle skal føle seg
velkomne. Ønsker du å lære deg å sy? Eller å
arrangere musikkbingo?

I november i fjor var elevene med i en landsomfattende
teknologikonkurranse. De er nå kvalifisert til Skandinavisk finale i februar. Vi er veldig stolte over hva de har
fått til og ønsker de LYKKE TIL videre med sine
prosjekter! Det blir spennende å følge de videre!
Det politiske arbeidet er også så vidt kommet i gang
med mange spennende og viktige saker som står foran
oss dette året. Kommunen gir mye god og oppdatert
informasjon på kommunens hjemmeside. Har dere
ytterlige spørsmål til politiske saker kan dere ta kontakt
med meg.
Jeg ønsker igjen å minne på at pandemien på ingen måte
er over, så husk å vise hensyn til hverandre for å hindre
spredning av smitte.
Hilsen Terje

Smitte, selvtest & vaksinering:
Hold deg oppdatert via våre kommunale hjemmesider
og nasjonale medier. Iveland kommune forholder seg til
nasjonale retningslinjer.

Positiv selvtest på deg og/eller dine barn:
Dette registreres direkte på nett via egen artikkel / link
som du finner på våre hjemmesider. Må ha Bank-ID

1. Gratis selvtest kan hentes på kommunehuset:
(omsorgssenteret) for prioriterte grupper
Mulighetene er mange og vi hjelper deg gjerne med
2. Vaksinering (3 dose) er i stor grad fullført nå.
å arrangere det du savner i bygda!
3. Vi har om lag
50 registrerte
Kontakt oss gjerne:
smittetilfeller de
Iveland.ungdomslag@gmail.com
siste 14 dagene.
482 28 125 (Guro Jeppestøl)

Følg Iveland kommune på:
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