Ukrainske flyktninger til Iveland:
Denne uka kommer de første ukrainske flyktningene til Iveland. De vil komme litt i puljer
fremover. Vi oppfordrer Ivelands befolkning til å
ta de godt imot. Om noen ønsker å være en
"vennefamilie" gjennom sommer en når
aktiviteter ligger noe nede, kan de gjerne
kontakte flyktningkonsulent Kristin Bronebakk
(bildet), mobil 905 18 156.
Gjennom sommerferien gjelder følgende
kontaktinformasjon:
Uke 26/27: Kristin Bronebakk, mob 905 18 156
Uke 28: Gunn Åsland, mob 993 15 620
Uke 29/30: Irene Benitez, mob 412 41 645
Kristin er kontaktperson øvrige uker
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Vi trenger besøkshjem - nå!
Besøkshjem / avlastningshjem er et kommunalt hjelpetiltak
for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Besøksbarna
har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Vi søker etter
familier med en stabil livssituasjon. Vi har barn som trenger
ett besøkshjem nå! For mer info se våre hjemmesider, der
man kan melde inn ønske om å være besøkshjem.
Vi ber om tilbakemelding innen 15. juni. Kontaktperson:
Enhetsleder Monica Verdal, 971-75766

Ønsker du hjelp til stell av gravsted
Sommeren 2022, åpningstider:
Servicetorget / kommunehuset holder åpent
mellom kl. 10.00-14.00 i perioden 27. juni - 12.
august.
NAV-Veiledningssenter er stengt for drop-in
onsdag 6. og 13. juli, ellers åpent som vanlig
med drop-in onsdager mellom kl. 12.00-14.00.
Legekontoret er sommerstengt i perioden 4. juli
- 29. juli (uke 27,28,29,30). Legen er ikke
tilstede 1.- 5. august, men sykepleier vil være
tilgjengelig på legekontoret.
Husk å fornye resepter og bestille pasienttransport i god tid før ferien. Ved øyeblikkelig hjelp
utenom åpningstidene, ring legevakt på tlf: 116
117. Ved akutt nødsituasjon, ring 113

Planting og vanning av blomster gjennom sommeren? Ta
gjerne kontakt med kirkevergen tlf. 975 06 190 post@iveland.kirken.no

Kulturskolen 2022/2023:
Musikk undervisning i gode lokaler i 3. etasje på kommunehuset hver torsdag etter skoletid og frem mot kl. 18.00.
Vi har tilbud om undervisning på gitar, piano og trommer.
Søk via eget skjema på våre hjemmesider.
Barn og unge fra Iveland kan også søke seg inn på gruppetimer i Vennesla kulturskole. Se deres egne sider for tilbud
og søknadsfrist.
Info: kulturleder på tlf. 901 17 842 for mer informasjon,

Ferievikarer pleie– og omsorg:
Vi har behov for ferievikarer i sommer. Vi søker etter
kvalifiserte vikarer innen hjemmesykepleie og sykehjem.

Fagleder PPT - ledig stilling:

Søknadsfrist 15.
juni. Søk via våre
hjemmesider.

Søknadsfrist 5. juni: Midt-Agder PPT er et interkommunalt samarbeid for Vennesla, Iveland,
Åseral og Evje og Hornnes kommuner.

40 % driftstilskudd for fysioterapeut:
Iveland kommune har et ledig 40 % driftstilskudd ved Iveland fysioterapi f.o.m 01.08.22.
Lokaler ved Iveland omsorgssenter.
Søknadsfrist 14. juni - søk via våre hjemmesider
Neste bygdebrev er klart fredag 24. juni. Info
sendes til fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest
onsdag 22. juni kl. 09.25
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Tømmekalender juni:
* Grå dunk (restavfall): 23. juni
* Grønn dunk (papir): 1. juni og 29. juni
* Plastsekk (plast):
1. juni og 29. juni
* Brun dunk (matavfall): 9. og 23 juni
* Glass og metall:
9. juni

Skaiå gjenvinningsstasjon
… holder åpent tirsdag 28. juni kl. 16.0019.00.

Sosiale spaserturer i Iveland:

Aktivitetsoversikt
for juni:
* Datakafe tirsdag 14. juni kl 18:00
* Strikkekafe torsdag 2. juni kl. 18.00
* Treffpunkt (Nyhet): Hver tor sdag fr em til 16. juni (2. 9. og
16. juni) mellom kl. 12.00-15.00. Alle unge voksne / voksne
inviteres til et godt sted å være, en hyggelig prat og et godt måltid. Hjertelig velkommen!
* Lunsj hver mandag kl 12:00
* Middag hver onsdag kl 12:00
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00
* Kaffekos hver søndag kl. 18.00 (ikke 5. juni)

Sankthans feiring:

Så blir det god gammeldags St Hans feiring torsdag 23.juni fra
Gågruppa:
kl 18.00. Vi tenner bålpanna og selger grillmat og
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00
forhåpentligvis blir det også musikk.
og ved parkeringsplassen ved Skaiå barnehage
torsdager kl. 10.00.
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470
Vi holder feriestengt i hele juli måned.
Ruslegruppa: Vi samles hver mandag kl. 14.00 Følg oss på facebook og på plakater for eventuelle endringer.
ved Iveland kirke, og går en tur i rolig tempo. Iveland Frivilligsentral = Møte mellom mennesker
Absolutt alle er velkomne!
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467

Kontaktinfo:

Finn frem til våre
ni postkasser.
Skriv navn i bok.
Premier kan hentes i servicetorget

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

Trenger du en treningsveileder?

Gavekort deles ut
Da har vi gleden av å presentere våre ferdig kurset
høsten 2022.
treningsveiledere!
Bli gjerne med på Så om du trenger hjelp å komme seg i gang med trening, eller
naturlos turer i
tips & råd om du allerede er i gang, så sender du en mail til
regionen.
iidrettslag@gmail.com.
Da setter vi deg i kontakt
med en av våre
treningsveiledere.

TellTur:
Midt-Agder Friluftsråd holder på med
TellTur i hele regionen. TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistrering.
Ca 10 turer i Iveland er med, men vi oppfordrer til bruk av hele regionen og landet for
øvrig. www.telltur.no

Fra venstre: Richard,
Jennifer, Siri, Carl Marthin
og Robbin.

Her kunne lag og foreninger informert om ett
eller annet! Husk å send info på mail eller sms Kommuneplanens samfunnsdel: «Kommunens
viktigste plan»; høringsfrist 12. juni. Det legges opp til gode
til redaktøren!
medvirkningsprosesser fra høsten 2022.
fub@iveland.kommune.no - 901 17 842
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Politiske møter i juni:

Kirkelig aktivitet:

* 13.06: Ungdomsrådet kl. 18.00
* 13.06: Eldreråd kl. 18.00
* 16.06: Kommunestyret kl. 09.00 (bildet)

05.06: Gudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland
19.06: Friluftsgudstjeneste ved
Ogge gjesteheim kl. 11.00 v/Fredrik Netland. Utdeling
av bok til 7 åringene. Aktiviteter og mulighet for en
padletur. Ta med stol og mat. Værforbehold

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

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
* 01.06: Speider`n kl. 17.30
* 02.06: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30.
* 06.06: Barnegospel kl. 17.30
* 09.06: Misjonsmøte kl. 19.30
* 12.06: Storsamling og Søndagsskole kl. 11.00
* 16.06: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 20.06: Barnegospel kl. 17.30
* 23.06: Misjonsmøte kl. 19.30
* 24.06: Fredagsklubb (5-8. klasse) kl. 19.00
* 24.06: Fredagsklubb (8. klasse - ) kl. 20.00
* 26.06: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00
* 30.06: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 10. juni kl. 19.00

Vanningsrestriksjoner:
For å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god
vannforsyning gjennom sommersesongen innføres det
vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunale vannverk og avløpsanlegg i perioden 1. juni - 31.
august. Det kan bar e vannes mellom kl. 19.00 og
22.00 annenhver dag. Det kan ikke vannes på lørdag.
Skaiå vannverk: Abonnenter fra og med Tveitholtane
og nordover kan vanne mandag, onsdag og fredag.
Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag,
torsdag og søndag.
Skrøme vannverk: Abonnenter vest for vassdraget
Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og
søndag.
Vatnestrøm vannverk: Abonnenter i Bakkane boligfelt
kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter
utenom Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.
Husk at maling, løsemidler , bensin, q-tips, sanitetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastposer, medisiner og
andre papirtyper enn toalettpapir er eksempler på ting
som ikke skal kastes i avløpet.
Spørsmål kan rettes til
teknisk vakt,
tlf 911-72558

NAV veiledningssenter:
… på kommunehuset holder åpent hver ONSDAG
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.

Vi gratulerer speidergruppa med årets
Voss-stipend på kr. 30.000 kroner !!!
3

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: Iveland hornorkester:

Endelig er våren kommet for fullt
med gode temperaturer og sol.
Mange av oss som driver gårdsdrift
kunne bli noe bekymret da det ble
tørrere og tørrere gjennom våren.
Uke etter uke. Tankene gikk tilbake
til tørkesommeren 2018. Ikke bare bøndene ble bekymret. Skogbrannfaren ble også veldig stor. Men regnet
kom til slutt. Heldigvis! Det gikk bra også denne
gangen. På jordet utenfor huset mitt er allerede graset
kommet langt og det ser lovende ut! Kuene har kalvet
og koser seg med friskt gras på beite. Det er vår og
optimisme i Iveland!
Pandemien er ikke lengre samme utfordringen og vi går
en sommer i møte der vi kan treffe folk og planlegge
ferie. Det var fint å igjen kunne feire 17. mai slik vi er
vant til. En kjempe flott dag ble det!

Kommunestyret har sitt siste møte før sommeren 16.
Iveland hornorkester var det opprinnelige navnet på
juni. Dette er et heldagsmøte der vi blant annet skal ta
skolekorpset i Iveland. Vi har holdt på siden 1984.
stilling til om Iveland kommune støtter at Agder Energi
Besetningen har variert fra 10-12 stk til over 30 i
perioder. Gjennom årene har det utviklet seg fra et skal fusjonere med Glitre Energi. Dette er en stor og
viktig debatt som Agder-kommunene nå jobber med.
rent skolekorps til et generasjonskorps.
Jeg vil gjerne også minne om fristen på å komme med
Da gjennomsnittsalderen stadig har vært stigende
syntes det naturlig å bytte ut det mye brukte Iveland innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Denne fristen
er 12. juni. Ellers er det mye annen info å finne på
skolekorps med det opprinnelige Iveland hornorkester. Dette gjenspeiler også at vi har ei brasskommunens hjemmeside av aktuelle saker.
eller messingbesetning i tillegg til slagverk.
Mye er blitt bra i løpet av våren, men fortsatt raser
Våre medlemmer er engasjert i musikalske oppdrag dessverre krigen i Ukraina. Det ser ikke ut som den får
utenfor bygdas grenser, særlig i Vennesla og Evje.
en snarlig slutt. Vi har lenge ventet på at vi får flyktFor å bli nok musikanter til 17.mai feiring osv
ninger også til Iveland. I skrivende stund vet vi at de
spiller vi gjerne sammen med Evje og Hornnes
musikkorps. Vi har ikke faste aspirantopptak, men første kommer i løpet av få dager. Vi ser fram til å ta
spiller du et instrument og har lyst til å bli med må godt imot nye innbyggere i et godt og trygt Iveland!
du svært gjerne ta kontakt.
Hilsen Terje
Opptak for nybegynnere vil også bli vurdert.
På frivillighetens dag i Iveland håper vi å få vist
frem «Norges lengste korps» med musikanter fra
Iveland folkebibliotek:
Iveland til Hovden.
Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.00 - 20.00 (18.00).
Leder: Kjell Øina, mobil: 934 52 168
Betjent åpningstid tirsdager 12.00-18.00 og torsdag
15.00-18.00. Noe begrenset i ferien. Har du spørsmål,
ring 901 17 842
Benytt gjerne digitale løsninger og bli din egen
biblioteksjef.

Følg Iveland kommune på:
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