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Ferievikarer pleie og omsorg: 
 

Vi søker etter kvalifiserte vikarer til følgende 
tjenesteområder: Hjemmesykepleien, sykehjem, 
kjøkken, renhold, vaskeri, hjemmehjelp og  
brukerstyrt personlig assistenter (BPA). 
Søknadsfrist 1. mars 
 
Eiendomsskattelistene: 
 

… er lagt ut til offentlig ettersyn på kommune-
huset. Listene er også tilgjengelig på våre hjem-
mesider. Klagefristen er 12. april. Bruk evt eget 
elektronisk skjema på 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.  
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Månedens oppfordring (mars): 
 

Skriv et brev, en sms eller to, en mail eller et 
kort til et menneske som du tror vil sette pris 
på det. Forvent ikke noe svar, og spør ikke 
om vedkommende har fått det  

Vaksineplan og korona informasjon:  
 

Til sammen 77 vaksiner er gitt per 19. februar, 18 personer 
har fått vaksinen to ganger. Hver enkelt blir fremdeles  
kontaktet for å få tilbud om vaksine. 
Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider. 
 
 

Klarer vi å få kontakt med deg? 
Når vi etter hvert skal sende SMS eller ringe til deg som 
står for tur til vaksinering, eller om vi trenger å nå deg ifm 
smittesporing, er det viktig at vi har rett telefonnummer. 
Har vi ikke det, vil vi streve med å få tak i deg.  
Står du oppført på 1881.no eller telefonkatalogen.no? 
 

En forutsetning for å kunne få tak i folk på telefon, er at vi 
har ditt nummer, eller mulighet til å finne det på nett.  
 

Har du hemmelig nummer? 
Dersom vi mangler telefonnummer søker vi på 1881.no  
eller telefonkatalogen.no. Har du hemmelig nummer, eller 
av andre grunner ikke ønsker å ha nummeret ditt åpent, er 
det svært viktig at du selv tar kontakt med kommunen og gir 
oss telefonnummeret ditt. 
Vi ber alle som vet at telefonnummeret ikke er tilgjengelig 
om å sende sitt navn og telefonnummer til 
post@iveland.kommune.no eller ring oss på 379 61 200. 
 
 

Korona-situasjonen:  
 

Vi har et stort fokus på korona, og har ukentlige møter der 
den lokale og ikke minst regionale situasjonen vurderes. I 
skrivende stund opplever vi et stort smittetrykk i  
Kristiansand kommune, og det er innført restriksjoner.  
 

Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider.  

Neste bygdebrev er trolig klart fredag 26. mars.  
Info sendes til  fub@iveland.kommune.no -
alternativt sms/ring -  senest  
onsdag 24. mars kl. 06.15 

Telefon:  
901-17842 

Søknad om barnehageplass: 
 

Spesielle regler ved nytt hovedopptak: 

Grunnet vedtatte endringer i barnehagetilbudet, 
må alle barn i år, både de som allerede har  
barnehageplass og de som er nye søkere, søke 
barnehageplass digitalt i Visma barnehage. 
 

For nye søkere er fristen 1. mars. 
 
 

Svar på søknaden vil foreligge like etter 8. april 
 

 Utfyllende informasjon på våre hjemmesider 
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 Informasjon fra Iveland frivilligsentral: 
 
 

Frivilligsentralen har delvis gjenåpnet en del aktiviteter: 
* Mandag kl 12:00 Lunsj 
* Tirsdag kl 09:30 Småbarnstreff 
* Onsdag kl 12.00 Middag 
* Onsdag kl 18:00 Aktivitets bingo 
* Søndag kl 18:00 Kaffekos 
 

I mars har vi også: 
* Datakafe tirsdag 9. mars kl 18:00 
* Strikkekafe torsdag 11. mars kl 18:00 
* Lokalhistorisk kafe torsdag 25. mars kl 18:00 
 

Åpningstider mandag til torsdag fra kl 09:00 - 15:00 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kvalifisert for framtida - planprogram: 
 

Kommunestyret har vedtatt at plan-
programmet legges ut til offentlig 
ettersyn frem til 28. mars.  
Evt innspill sendes inn via egen 
artikkel på våre hjemmesider.  
Planprogrammet finnes på våre 
hjemmesider. 
 

Skoleplansjer:  
 

Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie etc. Pris fra 
kr. 300,- pr stk. Gode pakkepriser.  
Kontaktinfo.; tlf. 901 17 842 

Mindre reguleringsendring Bjørnehatten: 
 

Iveland kommune ønsker å endre noen deler av regulert område på 
Bjørnehatten. Kart og omtale finnes på våre hjemmesider.  
Høringsfrist 10. mars. 

 
 
 
 

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall): 4. og 26. mars 
* Grønn dunk (papir):   10. mars 
* Plastsekk (plast):  10. mars 
* Brun dunk (matavfall): 4., 18. og  
                                         26. mars                                     
* Glass og metall: 18. mars 
 
 

Skaiå gjenvinningstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 30. mars  
kl. 16.00-19.00 

Ung Kultur Møtes (UKM): 
 

Vi arrangerer UKM sammen med Ven-
nesla i Moonlights lokaler i svømme-
hallen lørdag 20. mars. Vi deler  
deltakerne inn i små kohorter og ivare-
tar korunareglene 100%. Alle  
sceneinnslag filmes, kunstverk tas bilde 
av. Vi viser hele filmen lørdag kveld.  
 

Noen deltakere vil få tilbud om å  
komme til fylkesfinalen. Her blir det 
også et proft opplegg der deltakerne er i 
sentrum og smittevernreglene ivaretas 
100%.  
 
 

UKM Vennesla / Ive-
land er for alle mellom 
10-20 år. Påmelding på 
ukm.no innen 7. mars 
 
 

Iveland folkebibliotek: 
 

Betjent åpningstid er tirsdag kl. 12.00-
18.00 og torsdag kl. 15.00-18.00. 
 

Benytt gjerne digitale løsninger og bli 
din egen biblioteksjef. Vi har tilgang til 
ca 7000 aviser og tidsskrifter, og kan 
skaffe deg nært sagt alt av lesestoff! 
Velkommen innom! 
 

Informasjon fra Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS: 

Brøyting og strøing rundt dunkene: 
Våre renovatører setter veldig stor pris på om du husker å skuffe 
bort snøen rundt dunkene og strør dersom det er nødvendig. Sjekk 
ut at dunkene ikke har frosset fast i bakken.  

Kontaktinfo: 
 

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

Bibsok.no 

Husk gjeldende  
smittevernregler!  

 

Maks 10 personer pr  
aktivitet (ingen påmelding) 
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Sosiale spaserturer i Iveland: 
 

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 i mars: 
 

* Tjenesteutvalget onsdag 17. mars kl. 18.00 
* Formannskapet tirsdag 23. mars kl. 08.30 
 

Saksdokumentene kan du lese på våre 
hjemmesider ca seks dager før møtene 
tar til.  
 

Kirken informerer: 
 

* 28.02: Diakoniens dag:  
Gudstjeneste v/Fredrik Netland 
og prostidiakon Helga Victoria 
Aas Johnsen kl 11.00 
 

* 14.03: Gudstjeneste i Iveland kirke kl 11.00 v/ 
Gunnar Ellingsen 

Foreløpig program Iveland bedehus: 
 

* CR hver onsdag kl. 18.00 
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* Kia (dame og herre) hver tirsdag kl. 17.30 
 

* 01.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 04.03: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 07.03: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 11.03: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 13.03: Kvinner i nettverk 
* 15.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 18.03: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 21.03: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 25.03: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 29.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 30.03: Salig Blanding kl. 19.30 
* 01.04: Misjonsmøte kl. 19.30 

Visste du at: 
 

* Vi hadde 1335 innbyggere pr 1. januar 2021, og 
har opplevd en positiv utvikling to år på rad 
* Vi har inngått en avtale med Møller Foto & Film. 
De skal lage et par filmer til oss for bruk på sosiale 
medier.  
* Alle saksdokumentene og vedtak til  
menighetsrådet, kontrollutvalget, ungdomsråd og råd 
for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  
finner du på våre hjemmesider.  

Åpningstider ved NAV  
veiledningssenter: 
 

Veiledningssenteret på  
kommunehuset holder åpent for «drop-in» hver  
torsdag mellom kl. 12.00-14.00, for de uten  
timeavtale.  

Nasjonale anbefalinger & retningslinjer ifm  
koruna, kan gi endringer i programmet.  

Følg evt med på facebook sidene. 

Vi garanterer arrangement disse dagene, men 
grunnet korona er det usikkert om det blir inne i 

kirka eller ute på kirkebakken. 

Kinokveld tirsdag 2. mars: 
 

Vi følger nasjonale smittevernregler 
 

Vi anbefaler å kjøpe billett på bygdekinoen.no 

Det blir etter planen bygdekino tirsdag 30. mars også 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 11. mars kl. 19.00-22.30 
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Flaskeinnsamling: 
Elever fra 9. klasse vil gjerne hente dine tomflas-
ker. Ungdommene henter flasker 9. og 10. mars. 
Sett gjerne frem flaskene. Inntektene går til  
Polentur i 2022. Her har du gjengen! 

Vil DU bli sykepleier? 
 

Endelig er et distriktsvennlig studie i sykepleie 
klart, og Iveland kommune er med! Setesdal inter-
kommunalt politisk råd (tidl. Setesdal regionråd) 
legger til rette for at du kan ta denne distriktsvenn-
lige utdanningen i regi av UiA - en bachelorgrad i 
sykepleie. Mye av undervisningsopplegget  
gjennomføres digitalt. Lokalt studiested er Setesdal 
vidaregåande skule avd. Hornnes. Varigheten på 
studiet er 4 1/2 år. Søknadsfrist 15 april.  
Vi trenger sykepleiere i Iveland kommune ! 

Ordførerens hjørne: 
 

Det positive i det usikre: 
 

Skoler, arbeidsplasser og  
fritidsaktiviteter har blitt stengt ned 
og vi har måttet omstille oss til et liv 
uten våre faste sosiale holdepunkter, manglende rutiner 
og møteplasser. Og det er liten tvil om at pandemien 
har ført til sosial distanse og isolasjon. 
 

Det er krevende for de fleste av oss og det er gjort  
undersøkelser nasjonalt som bygger opp om hvor  
krevende dette er. Ser man på hva ungdommen  
rapporterer, så opplever de både positive og negative 
effekter av pandemien. Flere mener det er positivt med 
mer nærhet og tid til å kunne gjøre mer sammen med 
familien. Men de sier også at den sosiale distansen  
skaper større usikkerhet og mye mer ensomhet. 
 

Det er viktig at vi retter søkelyset mot det som er sårt 
og vanskelig i denne tiden. 
 

Men jeg mener at vi også trenger å finne det positive i 
den tiden vi er i. 
 

For verdien av det å takle å gå gjennom en krise er  
ikke bare negativt for våre barn og unge. Den gir oss 
også muligheter til å takle omstilling og bygge  
mestring.  
 

Det at kriser kan håndteres i fellesskap og at samfunnet 
nå står på for å finne løsninger, håper jeg kan gi den 
oppvoksende generasjonen håp og trygghet for  
framtida. En forsikring om at vi tar vare på hverandre. 
 

Selv om mye virker å være ute av kontroll, har vi i 
denne krisen tatt styring på det som er mulig å ta  
styring på. Og det at vi ikke alltid har full kontroll, er 
noe de unge kan ta med seg. Alt kan ikke kontrolleres. 
 

Så håper jeg at vi voksne vil minne de unge om at de 
selv betyr mye for andre så langt i denne pandemien. 
At de har bidratt sterkt til fellesskapet. 
 

I alt det usikre håper og tror jeg at våre barn og unge 
opplever at når krisen rammer er felleskapet det  
sterkeste vi har og at den erfaringen de nå får blir  
viktig for dem videre i livet.  

Ta vare på hverandre! 
 

Med beste hilsen  

 

Følg Iveland kommune på: 

Ekstraordinære midler til næringslivet: 
 

Iveland kommune mottok høsten 2020 et  
engangsbeløp på kr. 652.000,- fra staten. Det er 
fremdeles ca kr. 220.000,- igjen man kan søke om. 
 

Midlene ble tildelt kommunene ifm næringslivets 
utfordringer under korona-pandemien. Midlene er 
fordelt til kommunene etter innbyggertall og  
sysselsettingsutfordringer. 
 

Informasjon samt søknadsskjema finner du på våre 
hjemmesider.  
Kontaktinfo: Enhetsleder Egil Mølland;  
tlf. 908 75 626  

Det ble Katterås (med to t`er): 
Navnesaken er avgjort kan man lese på Birkenes 
kommune sine hjemmesider. Saken har engasjert 
og flere innspill argumenterte for kun en t. 


