Sommerjobb i Drift og utvikling:
Vi søker etter ungdom over 18 år til vedlikehold
av grøntanlegg samt annet
forefallende arbeid.
Søknadsfrist 7. april.
Søk via våre hjemmesider

Kommunale tjenester og skjema:
Oppe til høyre på fremsiden av våre hjemmesider finner du en detaljert oversikt over samtlige
kommunale tjenester med kontaktinfo, evt skjema, vedtekter etc. Bruk gjerne denne muligheten
og finn frem til de tjenestene som er viktig for
deg.

Skattelister:

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.
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Påskemarked på Ivelandsgården:
Velkommen til påskemarked på Ivelandsgården
på Birketveit lørdag 9. april kl. 12.00. Det
kommer mange utstillere. Mulighet for å grille
medbrakt mat på bålpanne. Salg av vafler,
kaker, kaffe og saft.
Info: Siri Furholt; 911 23 575.

Påskebasar på Frigstad grendehus:
Den tradisjonelle påskebasaren avholdes onsdag 13. april
kl. 18.00. Mange flotte gevinster. Salg av mat og drikke.
Info: Helge Eftevand; 907 55 594

17. mai 2022:
Årets arrangement blir
etter planen en «god
gammel utgave», slik
vi fikk oppleve til og med 2019. Vi håper på
morratog på Vatnestrøm, frokost på Ivelandstaua og gratis is til alle barn.
Gudstjenesten vil starte kl. 11.30, men bli noe
kortere enn vanlig, slik at skole– og borgertoget
starter opp ca kl. 12.10.
Ordfører Terje Møkjåland vil
holde tale for dagen under
arrangementet i Ivelandshallen.
Endelig program blir klart i slutten av april. Kontaktinformasjon:
Kulturleder tlf. 901 17 842

Ledig plass i kulturskolen:

Vi har en ledig plass i kulturskolen med
undervisning på gitar eller trommer torsdag ettermiddag kl. 17.40. Kontakt kulturleder på tlf. 901
17 842 for mer informasjon,
Neste bygdebrev er klart ca 29. april. Info sendes
til fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest
mandag 25. april kl. 22.50
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Tømmekalender april:

Siste nytt fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 31. mars og 28. april
* Grønn dunk (papir): 6. april
* Plastsekk (plast):
6. april
* Brun dunk (matavfall): 31.03, 08.04 og 28.04
* Glass og metall:
8. april

Aktivitetsoversikt for april:

Skaiå gjenvinningsstasjon
… holder åpent lørdag 23. april kl. 10.0013.00 og tirsdag 26. april kl. 16.00-19.00.

* Datakafe tirsdag 12. april kl 18:00 (der
får du hjelp med "alt")
* Strikkekafe torsdag 7. april kl. 18.00
(NB! Samles nå den første torsdagen i
måneden)
* Lunsj hver mandag kl 12:00 (ikke 2. påskedag)
* Middag hver onsdag kl 12:00 (også i påskeuka)
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00
* Quiz-kveld søndag 24. april kl. 18.00
* Kaffekos hver søndag kl. 18.00 (ikke 10. og 17. april)

Vår lotteriet: Loddsalget starter opp 1. april. Trekning blir
Sosiale spaserturer i Iveland:
Gågruppa:
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00
og ved parkeringsplassen ved Skaiå barnehage
torsdager kl. 10.00.
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470
Ruslegruppa: Vi samles hver mandag kl. 14.00
ved Iveland kirke, og går en tur i rolig tempo.
Absolutt alle er velkomne!
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467

på aktivitetsdagen lørdag 21.mai. Mange flotte gevinster:
TV, motorisert jordhakke, motorsag, vedsekker, strikka genser,
kaffeservise med mer.

Åpningstider mandag – torsdag kl
09:00 – 15:00

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

Følg oss på facebook og på plakater
for eventuelle endringer.
Iveland Frivilligsentral = Møte mellom mennesker

Teleløsning - restriksjoner er innført: På gr unn av teleløsning
er det innført aksellastreduksjon på de fleste kommunale veier.
Aksellasten er nedsatt til 4 tonn. Aktuelle veier er skiltet. Restriksjonene gjelder inntil skiltene fjernes. For utrykningskjøretøyer,
Siste nytt fra www.iveland.kommune.no: buss i rute, renovasjonsbil, melke- og kraftfortransport, gis en
generell dispensasjon med inntil 8 tonn aksellast.
1. Ti søkere til inspektør stillingen
2. Fem beboere med positiv korona test
Bygdekino tirsdag 26. april:
3. Inkludering og menneskeverd
Filmene er ikke klare i skrivende stund
4. Registrer din positive koronatest digitalt
5. Konflikten i Ukraina
Her kunne lag og foreninger informert om ett Skolefritidsordning fra høsten 2022:
eller annet! Husk å send info på mail eller sms Søknad sendes elektronisk via vår hjemmeside (Visma skole).
til redaktøren!
Søknadsfristen er 1. mai 2022. På våre hjemmesider finnes
fub@iveland.kommune.no - 901 17 842
vedtekter, søknadsskjema og nåværende åpningstider. På
Vatnestrøm vil åpningstidene være identisk med barnehagens.

Ledige tomter:

I Iveland kommune kan vi tilby tomter i boligfelt og spredte tomter utenfor boligfelt. Det er
mulig å søke om boligtilskudd på inntil kr.
300.000,-. Informasjon på våre hjemmesider.

Iveland folkebibliotek:
Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.00-20.00
(18.00). Betjent åpningstid tirsdager 12.0018.00 og torsdag 15.00-18.00.
Har du spørsmål, ring 901 17 842
Benytt gjerne digitale
og bli din egen
Bibsok.no løsninger
biblioteksjef.

Feil på gatelys:
Benytt egen digital løsning dersom du opplever at kommunale
lyktestolper er mørklagte. Innmeldt tekst sendes direkte til driftsleder på mail. Alle innspill vurderes.
Noen feil blir «kun» rettet opp i forbindelse med de årlige vedlikeholdsrundene. Dersom noen
prøver å sende inn en feil som
tidligere er sendt inn, får man
beskjed om dette. Melding om
feil blir ikke journalført og det
sendes ingen tilbakemelding
til innsender.
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Politiske møter i april:

Kirkelig aktivitet:

* 04.04: Råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse kl. 18.00
* 06.04: Ungdomsrådet kl. 18.30
* 07.04: Kommunestyret kl. 18.00 (bildet)
* 25.04: Kontrollutvalget kl. 13.00

05.04: Bibeltime kl. 18.30
(tema: Jakobs brev)

Saksdokumenter
finner du på våre
hjemmesider ca
seks dager før
møtene.

15.04: (Langfredag): Gudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/Fredrik Netland

Program Iveland bedehus:
Faste møteplasser:
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
* KiA (dame og herre) hver tirsdag kl. 18.00
* Bibelgruppe hver tirsdag kl. 19.30
* CR hver onsdag kl. 18.00

14.04: (Skjærtorsdag):
Kveldsgudstjeneste i Iveland kirke kl. 19.30

17.04: (1. påskedag) Høytidsgudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/ Fredrik Netland
24.04: Konfirmant gudstjeneste i Iveland kir ke kl.
11.00 v/Fredrik Netland
Distriktsvennlig studie i barnehagelærerutdanning:
Studiet er på 4 år deltid, med oppstart høsten 2022. Det
hele er et nettstudium med samlinger. Ytterligere informasjon om studiet finner du på UiA samt kommunens
nettsider. Søknadsfristen er 20. april.

Det inviteres til digital spørretime for de som er in* 31.03: Velkommen til en evangelisk sang og
musikkveld kl. 19.30. Misjonsforeningen får teresserte og har spørsmål, eller ønsker litt mer inforbesøk av Frikstad Musikkor fra Kristiansand masjon om studiet; tirsdag 5. april kl 15.00-16.00.
* 01.04: Fredagsklubben, bedehuset kl. 19.00
* 03.04: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00
* 07.04: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 10.04: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00
* 18.04: Misjonsmøte kl. 11.00
* 21.04: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 28.04: Misjonsmøte kl. 19.30
* 29.04: Fredagsklubb, bedehuset kl. 19.00
* 01.05: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 8. april kl. 19.00

NAV veiledningssenter:
… på kommunehuset holder åpent hver ONSDAG
(ny dag!) mellom kl. 12.00-14.00 for «drop-in».
Du kan ta kontakt med NAV for timebestilling på 55
55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe
oss på 55 55 33 33, og du
vil bli satt over til vår vakttelefon for bistand.
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Ordførerens hjørne:

En komite bestående av Anita (ungdomslaget),
Arnulf (idrettslaget), Thor Olav (frivilligsentralen)
og Finn Terje (kulturleder) er valgt. 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: Setesdal
revmatikerforening:

Setesdal revmatikerforening er et lokallag under
Norsk revmatikerforbund, og har som hovedmål å
spre kunnskap om revmatiske sykdommer og
muskel- og skjelettlidelser. Vi dekker Bykle, Valle,
Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.
Vi arrangerer temakvelder, har trening i
varmtvannsbassenget på Evje to ganger i uka og
satser på god kontakt og godt samarbeid med
lokale aktører.
Vi er så heldige å ha fått likeperson i Setesdal,
Monika Lund Smeland. En likeperson er en som
selv har erfart hva det vil si å være syk, eller som er
pårørende til noen med sykdom. Likepersoner har
taushetsplikt, og kan hjelpe med informasjon eller
bare være til stede for andre i samme situasjon.
Monika kan nås på mobil: 905 10 428 eller på mail:
monika.smeland@gmail.com.
Følg oss gjerne på Facebook, og ta gjerne kontakt
for mer informasjon.
Leder: Camila Fernandez
Mobil: 464 15 435
Mail: setesdalen.ag@revmatiker.org

Vi har alle fått med oss at det er
krig i Ukraina. Det er tragiske
historier og bilder vi får se og
høre gjennom mediene.
En meningsløs krig med store
menneskelige tragedier og
lidelser. Vi har ikke sett en større
flyktningestrøm i Europa siden
andre verdenskrig og tallet øker
for hver dag. Krigen får store ringvirkninger rundt om i
hele verden. Også for Iveland. Igjen er det aktuelt å få
flyktninger til vår kommune. Freden og stabiliteten vi
har i Norge er ikke en selvfølge.
Iveland har fått spørsmål om å bosette inntil 30
flyktninger. Det jobbes nå godt med å tilrettelegge for at
dette skal lykkes best mulig. Vi vet ikke akkurat når de
kommer, men det kan skje raskt. Mange er barn som
skal i skole og barnehage. Vi vil se nye ansikter på
nærbutikken. Det er ikke alltid lett å komme til ei lita
bygd i Norge. Enda vanskeligere når du ikke snakker
norsk. Jeg håper og tror at vi som bor i Iveland tar alle
våre nye innbyggere godt imot og inkluderer de i vårt
felleskap.
Hilsen Terje

Korona - Normaliserte tilstander:
Våre tidligere artikler er fremdeles tilgjengelig på våre
hjemmesider. Iveland kommune forholder seg til
nasjonale retningslinjer. Noen stikkord:

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
Gratis selvtest kan hentes på kommunehuset.
Vaksinering: Benytt gjerne drop-in muligheten på Sørlandssenteret som er åpent 6 dager i uka. Ønsker du å
bli vaksinert på Iveland? Neste vaksinedag blir 30. juni.
Send sms til 918 06 800 senest 30. mai dersom du
ønsker dette.

Følg Iveland kommune på:
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