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Gratis kurs for næringslivet: 
 

Kurset inneholder grunnleggende informa-
sjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk 
innlevering og litt om krav til regnskap. Det 
passer derfor også for de som går med tanker 
om å starte eget firma, men som ennå ikke 
har registrert organisasjonsnummer i Enhets-
registeret. Varigheten er 3,5 timer som gjen-
nomføres enten på kvelds- eller dagtid. 
 

Informasjon:  
Skatteetaten.no  
eller kommunens 
hjemmeside. 
 

 

 Februar  2016  -   årg. 30, nr. 2 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (februar): 
 

Tenk gode tanker om alle mennesker. Også 
om de du ikke kommer så godt ut av det med. 
Hører du noe positivt om noen du kjenner, så 
bring det videre slik det er mulig. 

Mars-utgaven av bygdebrevet ligger i din post-
kasse ca 29. februar. Innleveringsfristen er 
onsdag 17. februar kl. 18.00.  
 

Mail: 
fub@iveland.kommune.no 

VOSS-stipendet 2016: 
 

VOSS Water of Norway har innstif-
tet et stipend for å anerkjenne lokalt 
initiativ: 
Voss-stipendet deles ut årlig til en-
keltpersoner, lag, foreninger, kom-
munal som så vel privat virksom-
het som har bidratt på en positiv 
måte i Iveland kommune. 
 

Mottager velges av en jury beståen-
de av to representanter fra Iveland kommune og to 
representanter fra Voss of Norway ASA.   
Voss-stipendet er på NOK 25.000,-. 
 

Kandidater kan foreslås til juryen innen 1. februar 
hvert kalenderår og stipendet vil deles ut innen 1. 
juni samme år, fortrinnsvis under en kulturkveld el-
ler bygdesammenkomst.  
For nominasjoner til VOSS-stipendet benytt eget 
skjema som ligger på Iveland kommune sine hjem-
mesider.  
 

Ta gjerne kontakt med kulturleder Finn Terje Uberg 
tlf. 901-17842 ved evt spørsmål. 
 

Bygdekino mandag 15.  
februar: 
 

Kl. 18.00: ”Gråtass - gøy på landet!” 
Kl. 20.00: ”Birkebeinerne” 
 

Iveland idrettslag selger tradisjonell kino-
mat i fast og flytende form.  

Hus/leilighet ønskes leid: 
 

Iveland kommune ønsker å leie hus/leilighet 
for langtidsleie, sentralt på Birketveit.  

Kontaktperson Iveland kommune 
Monika M Quarstein, tlf. 95153067 
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Telenor skikarusell: 
 

Skigruppa i idrettslaget inviterer 
til skikarusell i lysløypa på  
Vatnestrøm 27. januar, 3. fe-
bruar samt 10. februar - alle dager med start 
kl. 18.00. Påmelding fra kl. 17.30.  
Snø– og føreforbehold. Ytterligere informa-
sjon på Iveland idrettslag sin hjemmeside. 
Kontaktperson: Odd Inge Urdal tlf. 975-
84721. 
 

Berefjell-løpet:  
 

Velkommen til den 24. 
utgaven av turrennet 
mellom Vatnestrøm og 
Iveland (19 km)  
søndag 21. februar.  
Påmelding og start ved 
Vatnestrøm oppvekstsenter mellom kl. 10.00-
11.00. Snø– og føreforbehold. Ytterligere 
informasjon på Iveland idrettslag sin hjem-
meside. Kontaktperson: Rune Fossli tlf. 404-
00314. 

Iveland fiskelag, årsmøte:  
 

Medlemmer og andre interesserte er hjertelig 
velkommen til årsmøte mandag 22. februar 
kl. 18.30 i Ivelandshallen.  
Minner også om fiskekvelder mandager kl. 
18.30 (partallsuker) samme sted.  

Ungdommens kulturmønstring: 
 

Påmelding på ukm.no innen 29.  
januar. Felles UKM-arrangement for Ven-
nesla og Iveland på kulturhuset i Vennesla 
lørdag 6. februar. Ta gjerne kontakt med 

kulturleder for mer informasjon, tlf. 901-17842.  
 

Strikkekafe: 
 

Velkommen til Bestestaua  
torsdag 11. februar kl. 
18.00. Kaffe og noe å bite i.  
 

Strikkekveld med 
kafe: 
 

Torsdag 25. februar kl.19.00 blir det strikkekveld i  
Krydderhuset i Omestadveien 2 på Vatnestrøm. 
Marianne Dovland fra Garn og 
Lysstua på Evje kommer med vå-
rens nyheter i modeller og garn 
m.m. Kafe`med kaker og kaffe / te. 
Velkommen med eller uten  
strikketøy! 
 

Bildet: Motiv fra Krydderhuset 
 

Tømmekalenderen: 

Tømmekalenderen for februar 2016 og  
utover våren er ennå ikke klar.  
Vi henviser til Setesdal Miljø og Gjenvin-
ning IKS på tlf. 379-30040 eller  
www.smg-iks.no 

            Bygdebrevet for 20 år siden: 
                            - viktig lokalhistorie -  
 

Hovedsakene i februar 1996: 
 

- Informasjonsmøte om skolestart for 6-åringer og SFO. 
Dette skulle igang høsten 1997 og levekårsutvalget hadde 
satt ned en plangruppe for å jobbe med saken. 
- Mållaget og soknerådet arrangerte en kulturkveld med 
Sondre Bratland (religiøse folketoner).   

Babysang: 
 

Det blir babysang på Iveland bedehus 
annenhver torsdag kl. 11.00. De neste 
samlingene blir 18. februar og 3. 
mars. Samlingen med sang og 
bevegelser for de små varer omlag 30 

minutter. Etterpå er det kaffe og hyggelig prat.  
Kontaktperson: Anna Heggland tlf. 913-82835 

Er du Ivelands beste  
sjakkspiller? 

 

Lynsjakkturnering på biblioteket siste tirs-
dag i måneden i perioden februar-november 

(minus juni og juli), alle dager kl. 16.00. 
Påmelding innen kl. 15.45. De to med flest 
seire møtes til ”Grand finale” i romjula. 

Det er ikke 
nødvendig å 
komme hver 
gang, men 
kanskje en  

liten fordel…?  
 

Årsmøte i Iveland idrettslag 
blir avholdt i kantina på kom-
munehuset onsdag 17. februar 
kl. 19.00. 

Søknad om  
barnehageplass: 
Søknadsfrist 1. mars. 
Søknaden sendes inn 

elektronisk via vår hjem-
meside. Mer info kommer 
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Ferievikarer 2016  
– Pleie- og omsorgstjenesten: 
 

Iveland kommune har behov for ferievikarer innen 
pleie– og omsorg i perioden 22. juni—16. august 
2016. Vi søker etter kvalifiserte vikarer til  
følgende tjenesteområder:  
Iveland bygdeheim: 
• Sykehjem 
• Kjøkken og renhold 
Åpen Omsorg: 
• Hjemmesykepleie 
• Hjemmehjelp 
• Støttekontakter 
• Brukerstyrt personlig assistent  
 

Alle som tilsettes deltar på informasjonsmøte om 
brannvern. Søkere til hjemmesykepleien må være 
fylt 18 år og ha førerkort. Søkere til hjemmehjelp 
må kunne disponere egen bil. 
 

Det er viktig at du i søknaden oppgir hvilken  
periode du kan arbeide. Søkere som kan jobbe 
hele ferieperioden vil bli foretrukket. 
 

Arbeidsoppgaver: 
 Turnusarbeid 
 

Kvalifikasjoner: 
• Sykepleiere  
• Sykepleiestudenter  
• Hjelpepleiere  
• Helsefagarbeidere  
• Omsorgsarbeidere 
 Assistenter 
 

Utdanningsretning: 
• Medisin / Helse / Sosialfag 
 

Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk. 
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: 
Avdelingsleder Iveland Bygdeheim; 
– Kjellfrid Bø Nilsen mob. 958-89027 
Avdelingsleder Åpen Omsorg  
– Bianka Gemballa mob. 902-76700 
 

Søknad sendes inn elektronisk via våre  
hjemmesider. Søknadsfristen er 28. februar 2016. 
 
 

Ledig stilling som brannkonstabel: 
 

Brannkonstablene blir innkalt ved brann/ulykke 
etter behov. Det er ca 8 øvelser à 3 timer pr. år 
med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast 
vaktordning. Utfyllende informasjon på kommu-
nens hjemmeside. Søknadsfrist: 8. februar. 

Asylmottak på Fredheim: 
- Oppdatert informasjon pr 18. januar: 
 

Daglig leder i Norsk Asyl AS, Erlend H Simonsen, 
ved mottaket på Fredheim (bildet) har sendt oss  
følgende statusrapport: 
- Kontrakten går ut 10. februar, med opsjon på 2 mnd 
etter dette. Man har ikke mottatt noen signaler med 
hensyn til evnt forlengelse av opsjon. 
- Det kom 37 personer i desember. En er reist hjem 
frivillig med assistanse fra IOM. To personer blir  
flyttet til ordinært mottak i Risør inneværende uke. 
Man har ikke mottatt noen indikasjoner på om flere 
vil komme.  
- De som bor på Fredheim er fire familier med ulik 
sammensetning. Resten er unge menn mellom 18-26 
år. De fleste er fra Syria og Afghanistan, men også 
noen få fra Iran, Irak og Burundi.  

Bli-kjent kafeen: 
 

Laurdag 30. januar  
erstattar me kafétreffet 
med ein handletur til Evje. Pris tur/retur: Vaksne kr. 
50, born 6-18 år kr. 25, born under skulealder gratis.  
Bussen kjører frå kommunehuset kl. 11.00 med retur 
frå Evje kl. 15.00. 
 

Det blir vanleg Bli-kjent-kafé laurdag 6., 13. og 20. 
februar kl. 14.00-16.00 på biblioteket, Åkle.  
Ny tur til Evje laurdag 27. februar! 
Informasjon: Kulturgruppa v/Marit tlf. 90134085. 

Siste nytt fra frivilligsentralen: 
 

Åpningstidene hos oss er mandag og onsdag kl. 09.30-
14.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18.00. 
 

Årsmøte for Iveland frivilligsentral / Unge Eldre av-
holdes på Bestestaua tirsdag 1. mars kl. 18.00. Saker 
må være innlevert styreleder innen 19. februar.  
 

Tur til Skagen:  
13-15. juni blir det tur til Skagen. Program og påmel-
ding fåes ved "Bestestaua", ivefri@frisurf.no eller 379 
62 610. 
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Iveland bedehus - program februar:  
 

> CR: Hver fredag på bedehuset, 52 ganger i året! 
> FIX: Hver mandag  mellom kl. 18.00-21.00.  
 

* 01.02: Glomøte / enkel bønnesamling kl. 19.30 
* 04.02: Torsdagskveld på bedehuset.  
              Tale: Elin Fagerbakke 
* 11.02: Misjonsforeninga har møte kl. 19.30. 
* 15.02: Årsmøte for medlemmene 
* 18.02: Torsdagskveld på bedehuset. Tale v/ 
              Rune Stormark 
* 21.02: Søndagsskole kl. 11.00 
* 25.02: Misjonsforeninga kl. 19.30. Tale ved Egil 
              Grindland. Sang: ”Kontakt” (Austre Moland) 

* 27.02: Ungdomskveld kl. 20.00. 
* 28.02: Storsamling kl. 16.00                
 

 Følg med på www.ivelandbedehus.no  
 

Følg Iveland kommune på: 

Kirkelig aktivitet: 
 

07.02: Familiegudstjeneste i Iveland 
kirke kl. 11.00 v/Ivar Skippervold. 
Søndagsskolen deltar. Utdeling av 
Manna-Bibelen til 5. klasse. 
 

21.02: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/Ivar 
Skippervold. 

Er du interessert i kjøpe leilighet på Åkle? 
 

Har dere spørsmål til prospektet som alle husstandene i Iveland fikk før jul; Ta 
gjerne kontakt med Øyvind  
Dovland på tlf. 40 40 03 15 eller 
mail: post@jorgendovland.no. 

 

Øyvind Dovland vil være tilstede 
på Åkle hver torsdag i februar  
mellom 15.00-18.00.  
 

På facebook kan du søke på  
”leilighetsprosjektetåkle” 

Husk også: 

 

- Fredagsklubben i Ivelandshallen fredag 12. februar.  
- Gå-grupper (mandag og torsdag): Avreise fra Ive-
land bedehus  kl. 09.50. Kontaktperson: Solveig Aage-
sen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863 
 

Kommunestyret samles til 
møte torsdag 4. februar 
kl. 18.00.  
Fullstendige saksdoku-
menter vil du finne på 
våre hjemmesider ca seks 

dager før møte. 

Gestaltterapi: 

Gestalt bety helhet; med dette 
menes at kropp, tanker og følel-
ser henger sammen. Ubearbeidde 
opplevelser tidligere i livet kan 
være hinder for deg å få flyt og 
balanse i livet ditt. Jeg tilby indivi-
duelle samtaler og veiledning. 
Kontakt Ritva T Lundevold (bildet) tlf. 
41300691 for timebestilling. 
 

Facebook: Søk ”gelstaltterapi i Iveland” 

Vatnestrøm grendelag arrangerer årsmøte på  
Ogge gjesteheim fredag 4. mars kl. 19.30. Det blir 
servert snitter m/drikke, kaffe og twist. 


