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Kommunestyret behandler saken torsdag 15. 
desember. Formannskapet sin innstilling vil 
foreligge på våre hjemmesider ca torsdag 1. 
desember. Møte er åpent for alle interesserte. 
Dette er eneste politiske møte i desember. 
Saksdokumentene finner du på våre  
hjemmesider ca seks dager før møtet tar til. 
 

Åpen julegård med julemarked: 
 

Møkjåland gård søndag 18. desember kl. 
14.00 - 18.00: 
Salg av juletrær 
(norsk gran), 
salg av mat og 
julevarer, jule-
verksted, natursti, hesteridning og lavvo-kos. 
Det blir omvisning i fjøset, og kanskje kom-
mer fjøsnissen? Salg av julegrøt. Arrange-
mentet er et samarbeid mellom Møkjåland 
gård og Iveland bondelag 
 

Jul i Krydderhuset: 
 

Søndag 4. desember: Julekakebaking fra kl. 
12.00. Fyll en pose med de tradisjonelle  
småkakene. Lefser for salg. 
Søndag 18. desember: 
Det blir baking i steinovnen. Salg av brød og 
småbakst til jul. Åpent fra kl. 12.00. 
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Månedens oppfordring (desember): 
 

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

Januar-utgaven av bygdebre-
vet ligger i din postkasse ca 
29. desember. Innleverings-
fristen er  

mandag 19. desember kl. 05.45.   
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Julekonserter i Iveland kirke: 
 

Søndag 11. desember kl. 17.30: 
Iveland skolekorps arr. julekonsert. I år får du gleden av å 
se og høre bl.a. Anne Berthe Gaudestad, Brita Flattum og 
Iveland & Evje og Hornnes musikkorps. Velkommen! 
 
Lørdag 17. desember kl. 19.00 (?): 
”Tidløs” er på juleturne og premieren er 
i Iveland kirke denne kvelden. Følg med 
på plakater, egne nettsider og facebook 
for ytterligere informasjon.  
Bildet er fra juleturne i 2015  
(foto: Maria Vassnes) 
 

Ivelandskaka: 
 

Ivelandskaka 2017 kåres på 
Åkle søndag 4. desember. 
Alle ivelendinger har  
mulighet til å bli med på 
denne konkurransen.  
 

Opplegget blir som følger: 
Kl. 13.00: Lever ditt mesterverk inkl. oppskrift på fat eller 
brett på Åkle. 
Kl. 14.00-16.00: Ivelendingene smaker og vurderer kakene 
og avgir sin stemme 
Kl. 17.00: Vinneren kåres! 
 

Påmelding til Lalla tlf. 917-00849 innen 1. desember. 
 

 
 
 
 
 
 

    STOPP - IKKJE MOBB! 
 

40 elever fra 5.- 7. klasse på  
Iveland skole fremfører mandag 
19. desember kl. 17.30 denne  
storslåtte forestillingen om  
mobbing på Iveland bedehus. Hele 

bygda, familie og bekjente er velkommen til en 
musikalsk opplevelse til fornøyelse og etter-
tanke. Salg av kaker og drikke i pausen  
mellom 18.30-19.00. Kulturskolens elever  
holder julekonsert kl. 19.00. Bli gjerne med 
hele kvelden! Gratis inngang. 

NAV-Iveland: 

Åpningstider t.o.m. 31. desember: 
 
 

Mandag, tirsdag og fredag  kl. 12.00-14.00 
Onsdag og torsdag stengt 

Budsjett 2017,  
   Økonomiplan 2017-2020: 
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Ung Kultur Møtes (UKM): 
 

Arrangementet blir etter planen avholdt på 
kulturhuset i Vennesla lørdag 4. mars.  
UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av 
små lokale festivaler hvor ungdom kan delta 
med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune 
sender ungdommer videre til en fylkesmønst-
ring som representanter for sin kommune 
Påmelding på ukm.no.  
Mer info på våre hjemmesider og neste byg-
debrev og ved å kontakte kulturleder på tlf. 
90-17842. Et samarbeid 
mellom kommunene 
Vennesla og Iveland. 
 

HPV-vaksine: 
 

Alle kvinner født 1991 og senere får nå et 
tilbud om gratis vaksine mot humant papill-
omavirus (HPV-vaksine). Tilbudet er midler-
tidig og varer i en toårsperiode fra høsten 
2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedo-
ser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor 
startes opp innen utgangen av 2018.  
Vaksinasjon vil skje 1. og 
15. desember.  
Før evt vaksinasjon MÅ det 
tas kontakt med helsesøster 
Berit Marie Sandland  
på tlf. 916-39360. 

FUN 365: 

Kilandsenteret tilbyr gratis fritidstilbud for 
barn, ungdom og familier. Ingen tilbud i 
desember, men hold deg oppdatert via våre 
hjemmesider. Informasjon: Bente Voreland 
tlf. 913-18096  
 

Strikkekafe: 
Vi samles på Bestestaua torsdag 8. desember kl. 18.00.  
Juleavslutning med grøt og kake. Hjertelig velkommen! 

Iveland kommune har bosatt en ny familie, i den anledning 
trenger vi tøy, helst vinterklær i str 5, 7 og 9 år. Hvis noen 
har noe de vil gi bort er det helt topp! Vi trenger også  
sykler (herre, dame og barn), men de må være i god stand. 
Kontakt Monica M Quarstein (951-53067) ved NAV-
Iveland dersom du har noe å bidra med. 
 

Babysang på Iveland bedehus: 
Tirsdag 6. desember kl. 11.00. Samlingen 
med sang og bevegelser for de små varer i ca 
en halv time. Etterpå blir det kaffe og prat. 
 
 

Julefest på Iveland bedehus: 
Vi samles på Iveland bedehus lørdag 17. desember kl. 
16.00. En ekstra velkommen til alle våre nye venner fra inn 
og utland. Det blir servering og god mat fra ulike land. 
Dette er et familiearrangement 
der integrering og sosialt  
fellesskap vil være i fokus.  
Velkommen til store og små! 

        Bygdebrevet for 20 år siden 
                - viktig lokalhistorie - 
 

I desember 1996 var følgende saker i fokus: 
a) Informasjon om grunnskolereformen 1997/98. For 
første gang skulle alle 6-åringene begynne sin 10 årige 
skolegang fra høsten 1997. 
b) Tidligere kulturleder, Kari Borgen, holdt på med et 
prosjekt om juleskikker i Iveland og ønsket å intervjue 
folk om dette 

Ledig plass i kulturskolen:  
Vi har ledig plass innen gitar/trommer, med 
mulighet for oppstart umiddelbart. Ta  
kontakt med kulturle-
der tlf. 901-17842  
for mer informasjon 

Vatnestrøm-kalenderen 2017: 
 

Dette er 16. året på rad denne kalenderen 
utgis. Den vil være i salg fra ca 1. desember 
og prisen er kr. 100,-. Kalenderen selges på 
kommunehuset og på butikkene. 

Julebasar på Bygdeheimen: 
Velkommen innom lørdag 3. desember 
kl 14.00. Lodd på bok og åresalg. Salg 
av risgrøt, lapper, kaffe og brus!  
Velkommen til en god gammeldags  
basar! 
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Influensavaksinen 2016/2017: 
 

Årets influensavaksine er kommet, og den anbefales for 
følgende 11 grupper: 
1) Alle fra fylte 65 år, 2) Barn og voksne med kroniske 
sykdommer 3) Diabetes mellitus type 1 og 2  
4) Kronisk luftveissykd. 5) Kronisk hjerte/karsykdom  
6) Kronisk leversvikt 7) Kronisk nyresvikt 8) Nedsatt 
immunforsvar, 9) Annen al-
vorlig eller kronisk sykdom 
10) Svært alvorlig fedme, 
11) Gravide fra 12. svangers-
kapsuke 
Ta kontakt med Iveland lege-
kontor for vaksine, tlf. 379-
61230. Priser:  
Influensavaksine kr.150,-  
Pneumvax kr.250,- 
 
 

Feil på gatelys meldes inn her: 
http://www.nettpartner.no/?CatID=1263 
 

Iveland folkebibliotek er betjent tirsdag 12.00-
18.00 og torsdag 15.00-18.00, men er tilgjengelig ca 65 

timer i uka. Vi har egen selvbetjeningsløsning. 
Kom gjerne innom og 
få et nasjonalt lånekort 
(gratis), så kan du  
benytte vårt system. 
       

Informasjon fra frivilligsentralen: 
 

Åpningstidene er mandag og onsdag kl. 09.30-
14.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl. 18.00.  
Bestestaua / Frivilligsentralen holder stengt i 
romjula.  
 

Frivilligsentralen har den årlige juletrefesten 
tirsdag 3. januar kl 
18.00. Det blir kaker 
og kaffe, gang rundt  
juletreet, med musikk 
av husorkesteret vårt. 

Varsling 24: 
Iveland kommune har tatt i bruk varslingssyste-
met Varsling24 for å varsle innbyggere i et geo-
grafisk område om 
hendelser via SMS. 
Vi varsler til mo-
biltelefon, talemel-
ding til fasttelefon og e-post. 
 

Når blir systemet brukt? Eks kan være ved vann-
avstengning, stengte veier, evakuering og andre 
forhold som krever rask informasjon. 
Kan vi nå deg? Det finnes to ulike registre som 
benyttes for å nå deg som innbygger:  
a) www.norge.no 
b) www.varslemeg.no (inkl. bedrifter) 
 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 

Tømmekalenderen: 
 

Grå dunk (restavfall): 15. desember 
Grønn dunk (papir): 21. desember 
Plastsekk (plast):  21. desember 
Brun dunk (matavfall): 1., 15 og 29 desember 
Glass og metall:  1. og 29. desember 
 

Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent tirsdag 27.  
desember mellom kl. 16.00-19.00. 

 

Rådet for eldre- og funksjonshemmede: 
 

Har du saker du ønsker at rådet skal ta opp, setter 
vi pris på ditt innspill. Rådet vil møtes 2 ganger 
årlig, dersom ikke det dukker opp saker som  
krever snarlig behandling. Vi skal arbeide med 
saker som berører funksjonshemmede i alle  
aldere, samt saker som vedgår eldre.    
 

Rådet tar opp generelle problemstillinger eller 
saker som tilflyter oss fra kommunen og myn-
dighetene. Vi kan komme med innspill til kom-
munen og uttale oss i høringer.   
 

Ta gjerne kontakt med Anne-Lise Chermiti 
(leder) tlf. 90 66 88 99  eller på mail: 
a.l.chermiti@online.no  

Ivelandshallen mandag 5. desember: 
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Iveland bedehus - program desember:  
 

→ CR: Hver onsdag kl. 18.45 -  52 ganger pr år! 
→ FIX: Hver mandag (ikke i romjula) 
 

* 28.11: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 29.11: Manns-klubb kl. 18.00-21.00 
* 01.12: Misjonsforeninga kl. 19.30. Tale ved Hans  
              Arne Rogn 
* 03.12: Ungdomskveld  
* 05.12: Glomøte kl. 19.30 
* 08.12: Torsdagskveld på bedehuset. Tale ved  
              Svein Teistedal 
* 12.12: SuperMandag kl. 17.00-19.00 
* 15.12: Misjonsforeninga med julesangmøte  
              (Salig Blanding) 
 

Åpningstider i romjula: 
 

Kommunehuset/servicetorget: Lille julaften 08.30-
14.00. Romjula 10.00-14.00 
NAV: Tre dager a to timer (se side 1) 
Legekontoret: Stengt i romjula. Husk å bestille faste 
medisiner før ferien. 
Sparebanken Sør: Tirsdag-torsdag kl. 
10.00-15.00. Fredag stengt. 
 

Følg Iveland kommune på: 

Husk også: 
 

* Gå-grupper (mandag og torsdag): Vi går fra  
Iveland bedehus kl. 10.00. Kontaktperson: Solveig 
Aagesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-
78863. 
* Ruslegruppa har vinterferie.  
* Fredagsklubben i hallen 16. desember. Buss t/r fra 
hhv Skisland og Vatnestrøm kl. 18.30 / 22.30. 

Vi leverer Mitsubishi og Fujitsu varme-
pumper og utfører service på alle merker. 

 

 Priser fra 16900,- ferdig montert 
 Service 1690,- 

 
Kontakt: Espen Landås 909-48157  

                             Morten Omdal 901-54533 

Kirkelig aktivitet: 
 

04.12: Kveldsgudstjeneste i Iveland kirke 
kl. 18.00 v/Ivar Skippervold og konfir-
mantene. 
 

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

24.12: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 16.00 v/
Ivar Skippervold 
 

26.12: Høymesse i Iveland kirke kl. 11.00 v/Ivar 
Skippervold 

 

Velkommen til en hyggelig handel! 


