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Åpningstider jule & nyttår:  
 

Kommunehuset/servicetorget: 
28.12-30.12: Åpent mellom kl 10.00-14.00 
 

Legekontoret: 
28.12-30.12: Stengt 
Ved øyeblikkelig hjelp kontakt Vennesla og  
Iveland legevakt: 116 117 
 
 

Vi holder stengt julaften 
og nyttårsaften. 
 

 Desember 20 -   årg. 34  nr. 10      Iveland kommune 

Månedens oppfordring (desember): 
 

Gå på en eller flere førjulsvisitter til  
mennesker det er lenge siden du har sett  
eller hørt noe fra 
 

Merknad: Kanskje utsett dette til 2021….! 

Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024:  
 

Kommunestyret samles torsdag 10. desember kl. 18.00. 
Budsjett/økonomiplan blir en av sakene. Formannskapet sin 
innstilling ligger ute på våre hjemmesider frem til møtet.  
 

 

Saksdokumentene finner du på våre 
hjemmesider ca 6 dager før møte. 
Kommunestyremøte sendes direkte 
via våre hjemmesider. 
 
 

Voss stipend: 
 

VOSS Water of Norway har innstiftet et stipend for å  
anerkjenne lokalt initiativ. Stipendet (kr. 30.000,-) deles ut 
hvert år til enkeltpersoner, lag, foreninger, private eller  
offentlige etater som har bidratt på en positiv måte i Iveland 
kommune.  
Kandidater søker på eget elektronisk skjema på kommunens 
hjemmeside, innen 1. februar 2021.  
Info: Kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842   

Julegavetips - boksalg: 
 

Velkommen til århundrets største 
boksalg på Iveland kommunehus. 
 

Stikk gjerne innom: 
Onsdag 2. des kl. 12.00-18.00 
Torsdag 3. des kl. 09.00-14.00 
Fredag 4. des kl. 09.00-14.00 
 
Vi tømmer bibliotekets lagre for 
bøker og tidsskrifter. En bærepose 
kr. 100,-. Vipps eller kontant 

Neste bygdebrev kommer ut senest 30. desember.  
Info sendes til  fub@iveland.kommune.no -
alternativt sms/ring -  innen  
mandag 28. desember kl. 09.00. 

Telefon:  
901-17842 

Julegrantenning & Adventsamling:  
 

Søndag 29. november kl. 17.00: 
Vi samles ved Åkle. Tenning av julegrana, tale v/
ordfører Gro-Anita Mykjåland, musikk v/Iveland 
hornorkester 
 

Kl. 17.30: Adventsamling i Iveland kirke med 
lystenning, vi synger julesanger og leser  
adventtekster fra bibelen.  
 
 

Julegrantenning på Vatnestrøm: 
 

Lørdag 28. november kl. 17.00 ved butikken: 
Julegrana tennes, vi får høre og vi synger  
julesanger - kanskje kommer nissen! 
 
Begge arrangementene avholdes iht gjeldende 
smittevernregler. 
 
 
 
  

Ledige stillinger: 
 

Vi har ledige stillinger som pedagog/lærer (100% 
frem til sommeren), sykepleier (100%),  
sykepleier, natt (58,68%) samt helsefagarbeidere. 
 

Søknadsfrister fra 9. desember. 
 
Utfyllende informasjon 
på våre hjemmesider. 
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 Informasjon fra Iveland frivilligsentral: 
 

Iveland frivilligsentral har følgende tilbud:  

 

* Mandag kl. 12.00: Lunsj (07.12 og 14.12) 
* Tirsdag kl 09.30: Småbarns treff (01.12, 08.12 og 15.12) 
* Onsdag kl 12.00: Middag m/dessert (02.12, 09.12 og 16.12) 
* Onsdag kl 18.00: Aktivitets bingo (02.12, 09.12 og 16.12) 
* Mandag kl. 19.00-21.00: Møteplassen (ungdom fra 8. klasse) 
«Kaffekosen» har tatt pause frem til nyåret. 
 
 

 
 
 
 
 

Mandag 21.12 - onsdag 23.12 blir det servert kaffe og noe å bite i 
fra kl. 09.00. Frivilligsentralen holdet stengt fra og med julaften og 

ut året. Dørene åpnes mandag 4. januar. 
 

Iveland frivilligsentral takker alle 
frivillige og alle som har vært 
innom i 2020! Året har vært kre-
vende, men alle har vist stor  
tålmodighet og forståelse for de 
tiltak vi har måtte sette i verk. 

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall): 10. desember 
* Grønn dunk (papir):   16. desember 
* Plastsekk (plast):  16. desember 
* Brun dunk (matavfall): 10. og 18. des                                     
* Glass og metall: 18. desember 
 
 

Skaiå gjenvinningstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 29. desember  
kl. 16.00-19.00 

Ledig plass kulturskole: 
 

Vi har ledig plass i kulturskolen, til en skoleelev 
som ønsker undervisning på piano eller gitar.  
Undervisningstiden er 25 min og foregår på  
Iveland skole torsdag ettermiddag. 
Kontakt kulturleder tlf. 901 17 842 
 

Influensa vaksine: 
 

De som har fastlege ved Iveland legekontor og er i definert risikogruppe fra Folkehelseinstitut-
tet, kan komme å sette årets influensavaksine ved legekontoret mellom 09.00-14.30. Vi har nok 
vaksiner til alle i risikogruppene fram til 1. desember. Evt spørsmål, ring 379 61230 
 

Influensavaksine anbefales spesielt for:  
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester), gravide i 1. trimester med annen  
tilleggsrisiko, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, alle fra fylte 65 år 
 

Barn og voksne med: Diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjer te- og karsykdom, leversvikt eller 
nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behand-
ling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 
40) eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell 
vurdering av lege. 

 Strikkekafeen torsdag 10. desember  kl. 18.00 
Juleavslutning med grøt 

 Datakafeen tir sdag 8. desember  kl. 18.00 

 Bygdekino 15. desember: 
Åkle kulturarena 
Billettsalg i døra eller på  

bygdekinoen.no 
 

Barnas festdag på  
bygdekinoen: 

 

Kl. 17.00:  
«Brillebjørn feirer jul» (alle) 

Kl. 18.30:  
«Dragevokterens jul» (6 år) 

 

Merk tidene! 
 

Julefest på kinoen. En hyggelig  
overraskelse til alle barn som kjøper  

billett til begge  
forestillingene – mellom filmene! 

Forfatterens to bøker 
selges nå på Joker 

Vatnestrøm. Pris kr. 
175,- (kr. 75,- går til 

grendelaget). 
 

Innholdsmessig er 
dette dikt og livsbe-

traktninger med  
alvor, dybde,  

undring og substans 
- i tillegg en god del 

humor. 
Nyt stunden! 
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Sosiale spaserturer i Iveland: 
 

Ruslegruppa: 
Vi samles tirsdager kl. 13.00 ved Bestestaua. Etter turen 
samles vi på Bestestaua. Info: Ingelin tlf: 957 23 467 
 
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: 
 
 

* Eldreråd mandag 7. desember kl. 18.00 
* Ungdomsråd mandag 7. desember kl. 18.00 
* Kommunestyret torsdag 10. desember kl. 18.00  
 

Saksdokumentene kan du lese på våre hjemmesider ca 
seks dager før møte. 

Etter planen kan den første  
tretopphytta i Iveland stå klar  
sommeren 2021. Les artikkel på 
våre hjemmesider 

Skoleplansjer:  
Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie 
etc. Pris fra kr. 300,- pr stk. Gode 
pakkepriser.  

Kirken informerer: 
 

* 29.11: Adventsamling kl. 17.30 

* 13.12: Sanggudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 
              v/Fredrik Netland 
* 24.12: Julegudstjeneste i Iveland kirke kl. 14.00, 
              kl. 15.00 og kl. 16.00 v/Fredrik Netland 
* 25.12: Høytidsgudstjeneste i Iveland kirke kl. 
              11.00 v/Fredrik Netland 
 
 
 
 
 

 

Program Iveland bedehus: 
 

* CR hver onsdag kl. 18.00 
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* Kia samlinger for alle hver tirsdag kl. 18.00-19.30 
 

* 03.12: Misjonsforeningen kl. 19.30 
* 06.12: Storsamling & søndagskole kl. 11.00 
* 08.12: CR team trevet kl. 18.00 
* 10.12: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 15.12: CR team trevet kl. 17.00 
* 17.12: Misjonsforeningen kl. 19.30 
* 20.12: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 

Biblioteket: 
 

Vi har betjent åpningstid tirsdag kl. 12.00 -18.00, samt 
torsdag kl. 15.00-18.00. Vi 
kan skaffe deg nesten alt  
du måtte ønske!  
Test ut våre elektroniske  
løsninger! 
Kontaktinfo: tlf. 901 17 842 

Korona situasjonen: 
 

Iveland kommune har stort fokus på korona, og har 
ukentlige møter der den lokale situasjonen vurderes. 
Vi nærmer oss julehøytiden, og i vår faste «korona-
artikkel» har vi presisert kommunens kjøreregler for 
ulike typer arrangement.  
 

Les mer om bl.a. følgende saker: 
* Bør du sjekke deg for korona? 
* Bestill koronatest direkte på web (c19.no) 
* Korona; litt, mye eller helt avstand? 
* Har du vært i nærhe-
ten av en person som er 
smittet av covid-19? 
* Corona in different 
languages 

Katerås eller Katterås? 
 

I forbindelse med adressering i Birkenes kommune 
har Språkrådet reist navnesak på skrivemåten av 
gårdsnavnet Katerås/Katterås. Dette gir samtidig en 
parallell til følgende to steder i Iveland kommune:  
 Kateråsbakken   
 Kateråsmyrane  
 

Eventuelle merknader til skrivemåten (en eller to  
t-er) kan sendes på e-post til avd.ing Knut Gunnar 
Solberg innen 15. desember. Kommunen vil  
samordne evt merknader med Kartverket. 

Drømmestipendet: 
Søknadsportalen er åpen for unge kunst- og kulturut-
øvere mellom 18 og 25 år. Du kan motta  
drømmestipendet flere ganger, men ikke i samme  
kategori. Søknadsfrist 8. januar. 

Vatnestrøm-kalenderen 2021: 
 

Den tradisjonelle kalenderen er i salg fra ca 1.  
desember på butikkene og på kommunehuset. Pris 
kr. 100,-. Mange flotte motiv! Løp og kjøp! 
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Ung Kultur Møtes (UKM): 
 

Vi inviterer til stor barne– og ung-
domsfest i samarbeid med Vennesla 
kommune på kulturhuset i Vennesla 
lørdag 13. februar. Det blir sceneshow (dans,  
musikk, litteratur, teater m.m.) og kunstutstilling - 
men 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. 
 

Ivelandsbunaden - vestekurs: 
 

Stakkekurset (kurs 2) er snart 
ferdig, og i midten av januar starter vi nytt 
kurs (vestekurs). Kurspris inkl materialer vil 
bli ca kr. 3.200 –  4.000,- avhengig av stoff.  
Påmelding til kulturleder, 901 17 842,  
innen 20. desember.  

Ordførerens hjørne: 
- Det uvirkelige året: 
 

Ikke lenge etter at vi rundet 
nyttår i 2020, og så frem til et 
nytt og blankt tiår ble verden 
truffet av en uvirkelig  
pandemi. Nå har vi levd med 
smittefare rundt oss i mange 
måneder. Vi kjenner på det. 
Det er slitsomt. Begrense det sosiale, holde avstand,  
vaske hender, sprite oss. Vi bekymrer oss for hvordan 
julen skal bli. Vil vi kunne samles til feiring? Det hviler 
en usikkerhet over adventstiden vi går inn i. 
 

Samtidig opplever jeg at mennesker bryr seg. Og vi bryr 
oss kanskje mer om hverandre nå? Vi trenger hverandre 
og vi trenger å bry oss. Det vil ennå gå en stund før vi 
kan puste ut. Vi må derfor holde sammen, ta vare på 
hverandre – og holde ut. 
År 2020 er det året Espen Rostrup Nakstad ble født. Den 
assisterende helsedirektøren som var ukjent for de fleste 
av oss i februar. Han har vært nasjonens trygge og rolige 
røst gjennom pandemien så langt. Han har informert,  
forklart, gitt råd - og håp. Vi trenger de som gir oss 
trygghet i det utrygge.   
 

Slike medmennesker har vi også i vår kommune. La oss 
lene oss på hverandre når det røyner på. Gripe fatt i det 
trygge og det som gir håp.  
 

Vi går nå inn i adventstida. I år tenner vi flere lys – og 
tidligere. Vi trenger det. La oss kose oss med våre  
nærmeste og ta vare på de som er alene. La oss bruke  
sosiale medier på en positiv måte. Vise omsorg, inklude-
re, oppmuntre og glede. De som ikke har tilgang til å 
være sosial på dette viset, må vi bry oss om på annet vis.  
 

La oss bruke adventstiden til å løfte det positive. Inger 
Hagerup skriver det så fint i første vers av diktet 
«Advent»: «Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for 
glede.» Det er det vi skal gjøre: La oss i ukene fremover 
tenne lys for og med hverandre – for glede!  
 

I det andre verset i diktet skriver Hagerup at vi skal tenne 
et lys til – det tenner vi for håp. Det er mitt ønske for alle 
oss som er innbyggere i Iveland; at vi skal tenne lys både 
for gleden og håpet. For mens vi venter på igjen å være 
sammen med så mange vi vil, må vi hjelpe hverandre til å 
dyrke gleden og håpet. 
 

Ønsker oss alle en lys adventstid, en god jul – og et  
normalt nytt år.  

Beste hilsen 
 
 

Følg Iveland kommune på: 

Opphørssalg av varelageret:  
 

Ved Åkle lørdag 28. november kl. 10.30 - 17.30, 
samt lørdag 5. desember kl. 10.30 - 17.30. 
Her vil du finne et stort utvalg av bl.a. ullsokker, 
såler, diverse sko, pimpstein, isbrodder etc 
Kun kontant salg. Hjertelig velkommen! 

Hilsen Helene Hauan, tlf. 906 60 927 


