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Søk om barnehageplass: 
 

Iveland kommune har fellesopptak til barneha-
gene to ganger i året. Søknadsfristen for hoved-
opptaket er 1. mars. Barnehagene benytter  
Vigilo oppvekstadministrativt system. Vigilo er 
også barnehagenes kommunikasjonssystem med 
foresatte. Når dere søker barnehageplass regi-
streres dere samtidig  i Vigilo og dere blir da  
automatisk koblet på når barnet starter opp i  
barnehagen. 
 

Søk via egen artikkel på 
våre hjemmesider. 
 
Livsgledebarnehagen» 
 
 
Kommunale tjenester og skjema: Oppe 
til høyre på fremsiden av våre hjemmesider fin-
ner du en detaljert oversikt over samtlige kom-
munale 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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Skattelister: 

Eiendomsskattelistene 
er lagt ut til offentlig 
ettersyn på kommune-
huset. Listene er også 
tilgjengelig på våre 
hjemmesider. Klagefristen er 12. april. Bruk evt eget  
elektronisk skjema på våre hjemmesider.  
 
 

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 forbindel-
se 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. 
 
Konsert med Tønes 12. 
mars kl. 18.00 og 21.00 på 
Frigstad grendehus 
(utsolgt).  

Neste bygdebrev er klart ca 31. mars. Info sendes 
til fub@iveland.kommune.no -  

alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest  
mandag 28. mars kl. 09.45 

Ferievikarer i pleie og omsorg: 

 

Vi har behov for ferievikarer innen pleie- og  
omsorg i perioden 20.06 -14.08. Vi søker etter 
kvalifiserte vikarer til følgende tjenesteområder: 
Hjemmesykepleie, sykehjem, kjøkken, renhold, 
vaskeri, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig 
assistent (BPA). Søknadsfrist 13. mars 
 

Støttekontakter: 
Har du lyst til å bli støttekontakt? Søknadsfrist 1. 
mars. 
 

Ledige stillinger for lærere og fagarbeidere innen 
barne- og ungdomsarbeiderfaget: 
- Søknadsfrist 1. mars 
 

Tilkallingsvikarer i skole & barnehage: 
- Søknadsfrist 28. februar 
 
 

Tilkallingsvikar renhold og vaskeri: 
- Søknadsfrist 28. februar 
 

 

Utfyllende informasjon og 
søk på stillingene via våre 
hjemmesider. 

Ledig plass i kulturskolen: 
Vi har en ledig plass i kulturskolen med  
undervisning på gitar eller trommer torsdag etter-
middag kl. 17.40. Kontakt kulturleder på tlf. 901 
17 842 for mer informasjon,  

Bygdekino tirsdag 1. mars: Bygdekino 
tirsdag 29. 

mars kl. 20.00 
 

Kommer barne-
film kl. 18.00 
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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  
 

Filmkveld på «Aktiviteten» på Vatnestrøm 
fredag 25. mars kl 19.00. Frå bygdesogenemn-
da sine filmar: Heieslått, spinning m.m.m. 
 
 
 
 

 

Tid for årsmøter: 

 

Vatnestrøm grendelag: 
Årsmøte avholdes på Aktiviteten mandag 7. 
mars kl. 19.00. Alle er hjertelig velkomne! Ser-
vering av kaffe, brus og pizza fra Pizzabakeren. 
 

Iveland idrettslag: 
Årsmøte avholdes i kantina på kommunehuset 
onsdag 9. mars kl. 19.00. Velkommen til alle. 
 

Iveland fiskelag: 
Årsmøte avholdes i klubbrommet i Ivelandshal-
len mandag 21. mars kl. 18.30. Vanlige årsmøte-
saker. Fiskelaget sin fremtid blir tatt opp som eget tema. Alle er 
hjertelig velkommen. 
 
 
 

Gamle plagg til kvinner og menn: 

 

Er det noen som har gamle bunadsplagg de passer på?  
Bunadsnemnda har lyst til å se plaggene og helst låne de litt.  
Bunadsnemda har fått rekonstruert flere bunadsplagg allerede. 
 

Ivelandskufta: 
Anita B Straumann holder nå på å samle inn 
opplysninger om Ivelandskufta/trøya. Har 
du en rest, en lite lapp av en gammel strik-
ketrøye e.l. vil hun gjerne motta et bilde.  
Send evt til 482 06 981. 
 

Like interessant er det med opplysninger og 
gamle fortellinger om Ivelandskufta/trøya.  
 

 
 

Tømmekalender mars: 
 

* Grå dunk (restavfall): 3. og 31. mars 
* Grønn dunk (papir):   9. mars 
* Plastsekk (plast):  9. mars 
* Brun dunk (matavfall): 3., 17. og 31. mars                                                                              
* Glass og metall:         17. mars 
 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon  
 

… holder åpent tirsdag 29. mars mellom kl. 
16.00-19.00.  

Iveland folkebibliotek: 
 

Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.00-20.00 
(18.00). Betjent åpningstid tirsdager 12.00-
18.00 og torsdag 15.00-18.00.  
Har du spørsmål, ring 901 17 842 
 

Benytt gjerne digitale 
løsninger og bli din egen 
biblioteksjef.  

Bibsok.no 

Her kunne lag og foreninger informert om ett 
eller annet! Husk å send info på mail eller sms 

til redaktøren! 

fub@iveland.kommune.no - 901 17 842 

Siste nytt fra Iveland frivilligsentral: 
 

Aktivitetsoversikt for mars: 
* Datakafe tirsdag 8. mars kl 18:00 (der får du hjelp med "alt") 
* Strikkekafe torsdag 3. mars kl. 18.00  
   (NB! Samles nå den første torsdagen i måneden) 
* Lunsj hver mandag kl 12:00 - kr 40 
* Middag hver onsdag kl 12:00 - kr 80 
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00  
* Kaffekos hver søndag kl. 18.00 (quiz-kveld 27. mars) 
 

Tirsdag 8. mars får vi også besøk fra Dagsenteret på Hægeland 
omsorgssenter, gjennom et samarbeid med Iveland omsorgssen-
ter. Vi samles ca 10.30 på Frivilligsentralen og serverer heimela-
ga lapskaus. Alle som vil er velkommen innom oss da! 
 
Åpningstider mandag – torsdag kl 09:00 – 15:00 
 

Følg oss på facebook og på plakater for eventuelle endringer  
eller tillegg i opplegget. 
 

Iveland Frivilligsentral = Møte mellom mennesker 
 
 
 

Kontaktinfo: 
 

Tlf: 414 82 383 
 

iveland.fs@gmail.com 

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

Faste møteplasser: 

* «Broken chains» hver mandag kl. 18.00 
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00 
* KiA (dame og herre) hver tirsdag kl. 18.00 
* CR hver onsdag kl. 18.00 
 
 

* 28.02: Barnegospel kl. 17.30 
* 03.03: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 04.03: Fredagsklubb på bedehuset kl. 19.00 
* 06.03: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 10.03: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 14.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 17.03: Misjonsmøte kl. 19.30 
* 18.03: Fredagsklubb på bedehuset kl. 19.00 
* 20.03: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00 
* 24.03: Årsmøte kl. 19.00 
* 24.03: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 28.03: Barnegospel kl. 17.30 
* 31.03: Velkommen til en evangelisk sang og  
              musikkveld kl. 19.30. Misjonsforeningen får  
              besøk av Frikstad Musikkor fra Kristiansand  

Kirkelig aktivitet: 
 

02.03 (Askeonsdag): Gudstje-
neste i Iveland kirke kl 19.30 v/
Fredrik Netland 
 

13.03: Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Ive-
land kirke kl. 11.00 v/Fredrik Netland 
 

27.03: Diakoniens dag v/Helga Victoria Johnsen og 
Fredrik Netland i Iveland kirke kl. 11.00.  
 

30.03: Kompefest & Årsmøte i kirka kl. 19.00. Sang 
av Bjøro Hildebrandt. Påmelding til Adina innen 23. 
mars; post@iveland.kirken.no evt 975 06 190 
 
Bibeltimer (tema: Jakobs brev): 
Iveland kirke kl. 20.00 følgende dager;  
- Tirsdag 8. mars (sang Solfrid) 
- Tirsdag 22. mars (sang Jostein H. Larsen) 
- Tirsdag 5. april  

Politiske møter i mars: 
 

* 16.03: Tjenesteutvalget kl. 18.00 
* 22.03: Formannskapet (bildet) kl. 08.30 
 

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

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 midlerti-
dig botilbud, kan du ringe oss på 55 55 33 33, og du 
vil bli satt over til vår vakttelefon for bistand. 

»Toppen av Norge»: 
 

Nina Irslinger er tilbake med bilder, musikk og  
historier fra hennes sykkeltur fra Nordkapp - Trond-
heim, via Vesterålen, Lofoten, Svartisen, Helgelands-
kysten og Torghatten. Velkommen til Åkle kulturare-
na torsdag 31. mars kl. 19.00.  
Inngang kr. 100,- (vipps). 

Hagekveld & hagetips: 
 

Hagekveld v/Astrid Mjåland på Frivilligsentralen  
tirsdag 29. mars kl. 19.00. Enkel servering og  
mulighet for utveksling av erfaringer med hagestell 
 
Flaskeinnsamling: 
 

10. klasse reiser våren 2022 til Polen, og denne uka 
(28.02-06.03) blir det flaskeinnsamling rundt i kom-
munen. Sett gjerne frem det du vil bidra med. 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 11. mars kl. 19.00  

Ung Kultur Møtes (UKM): 
 
Ung Kultur Møtes (UKM): Vi inviterer 
til stor barne– og ungdomsfest i  
samarbeid med Vennesla kommune på  
kulturhuset i Vennesla lørdag 12. mars  Vi satser på 
full fart med et forrykende sceneshow (dans, musikk, 
litteratur, teater m.m.) samt kunstutstilling. 
 

Informasjon: Finn Terje Uberg, tlf. 901 17 842 



4 

Korona - Normaliserte tilstander: 
 

Hold deg oppdatert via våre kommunale hjemmesider 
og nasjonale medier. Iveland kommune forholder seg til 
nasjonale retningslinjer. Noen stikkord: 
 

Vaksinering: Benytt gjerne drop-in muligheten på Sør-
landssenteret 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.  
 

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.  

Ordførerens hjørne: 
 

Det er med febersmerter i hele 
kroppen jeg sitter her å skriver. 
Det mange syke nå. Vi er inne i 
en stor smittebølge og det ser ut 
til at det er vanskelig å unngå å 
bli smittet av korona. Dette er 
som forventa etter at restriksjone-
ne i stor grad ikke lenger gjelder. 
Det er tøft og mange opplever at andre smittsomme  
sykdommer kommer samtidig. Alt kommer på en gang. 
Til og med strømregninga har vært større enn den pleier 
gjennom vinteren. Kanskje har du flere bekymringer på 
toppen av det hele? 

Den totale belastningen av dette kan oppleves forskjel-
lig fra person til person. Sånn vil det alltid være. Det har 
også vært stort press på bemanning blant ansatte i  
kommunen vår siste tiden, på lik linje med resten av 
samfunnet. Dette har vært svært krevende og jeg er 
svært takknemlig for innsatsen de ansatte gjør hver 
eneste dag. Fram til nå har vi klart å opprettholde  
tjenestetilbudet, og det er ikke noen selvfølge. 

Jeg mener det er god grunn til å løfte blikket og se fram  
mot bedre tider. Vi går mot vår og koronabølgen vil 
passere. Lykke til du som strever. Kanskje vi kan feire 
17 mai som vanlig?  

Jeg håper det!    Hilsen Terje 

Presentasjon av lag & foreninger i Iveland: 
Denne gang: Iveland idrettslag: 

 

Iveland idrettslag ble stiftet i 1922, så i år  
feirer vi vårt 100 års jubileum! 

 

Det har vært, og er mye aktiviteter. Vi ønsker å gi 
et godt tilbud til alle som ønsker å få seg litt fysisk 
aktivitet og bidra til en god folkehelse for alle som 

bor i kommunen. Vi har et godt samarbeid med  
Iveland kommune. 

Vi har aktiviteter fra de helt små og opp til voksne. 
All-idrett (bildet under), fotball (to lag (6 år og 

11/12 år)), skitrening, tabata, sirkeltrening og ikke 
minst et flott treningssenter. 

 

Vi ønsker å skape en trygg arena hvor alle nivå kan 
trene. Vi har dyktige trenere og veiledere som står 

klare for å hjelpe med å komme i gang med trening. 
 

Ønsker du å starte opp med trening, er det bare å ta 
kontakt. Har du lyst til å bidra som trener i en eksis-
terende eller ny aktivitet, er du hjertelig velkommen 

til å ta kontakt!  
 

Lurer du på noe er det bare å besøke vår hjemme-
side; iveland-il.no. Mail: iidrettslag@gmail.com. 

Telefon leder Arnulf Bærheim; 908 78 305. 

Følg Iveland kommune på: 

En komite bestående av Guro (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   


