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Velkommen til HalloVenn 
i Ivelandshallen tirsdag 31. 
oktober kl 17.00- 19.00.  
Det blir underholdning, ka-
fe, godteri og sang ved bar-
nekoret «Ekko». «Magisk 
Moro» kommer med sitt 

trylleri. Arrangementet er åpent for alle og er 
gratis. Vi håper flest mulig kler seg ut i vennlige 
kostymer, også de voksne.  
 

Åpning av Iveland idrettspark: 
 

Lørdag 4. november kl. 13.00 blir det offisiell 
åpning av Iveland idrettspark mellom skolen og 
Ivelandshallen. Det blir tale, snorklipp, boller & 
brus samt fotball-turnering (6 utespillere + kee-
per) på den nye kunstgressbanen. Meld inn lag 
til kulturleder (901-17842) innen mandag 30.10.   

November 2017  -  årg. 31,  nr. 11 Iveland kommune 

Månedens oppfordring (november): 
 

Gjør en hyggelig eller overraskende oppmerk-
somhet overfor et eller flere barn eller  
ungdommer i familien, nabolaget eller  
omgangskretsen. Bruk fantasien! 

Desember-utgaven av  
bygdebrevet ligger i din post-
kasse ca 30. november.  
Innleveringsfristen er mandag 
20. november kl. 10.00    
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Budsjett 2018, øk.plan 2018-2021: 
 

Rådmann Sten Albert Reisænen presenterer 
sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomi-
plan 2018-2021 i kommunestyresalen  
torsdag 9. november kl. 17.00.  
Møte er åpent for alle interesserte. 
 

Julegrantenning/førjulsmoro: 
 

Vi tenner julegrana søndag 3. desember kl. 17.00, etterfulgt 
av førjulsmoro i Ivelandshallen. Følg med på våre hjemme-
sider, facebook og oppslag fra medio november. 
Dersom noen ønsker en salgsstand i Ivelandshallen, kontakt 
Knut Ivar Mjåland (tlf. 906-90575) i Iveland skytterlag for 
nærmere avtale. 

Telefon:  
901-17842 

Nytt telefonnummer til Iveland omsorgssenter: 
95 02 57 26 - vi gjentar: 950-25726 

Nye hjemmesider: 
 

Sentralt på fremsiden har du bl.a. 
tilgang til samtlige tjenestebeskri-
velser, noen elektroniske skjema 
(flere vil muligens komme), meld 
inn feil via «Gata Mi» samt flere 
løsninger under «Selvbetjening».  

 

Finner du mangler/feil kan du melde 
dette inn fra hver enkelt side. 

«Hva skjer» er mer fremtredende 
enn tidligere. Anbefaler lag/

foreninger å benytte denne gratis 
markedsførings-kanalen.  

Fotostemmer: En del elever fra ung-
domsskolen er i høst med på fotoprosjektet 
"Fotostemmer". Ungdommen tar bilder og vel-
ger selv ut de bildene som de mener gir best 
uttrykk for deres tanker, holdninger og me-
ninger. Etter planen vil bildene bli stilt ut i 
Ivelandshallen ifm «førjulsmoro» 3. des. 

Temakveld  
på Bestestaua 
med diakon 
Anna tirsdag 
7. november 
kl. 18.00 – 

20.00. 
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Tømmekalender 
 

Grå dunk (restavfall): 16. november 
Grønn dunk (papir): 22. november 
Plastsekk (plast):  22. november 
Brun dunk (matavfall): 2., 16. og 30. nov 
Glass og metall:  2. og 30. november 
 

 

TT-kort: 
Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for 
transporttjenesten for funksjonshemmede. 
Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-
transport). Søknadsfristen er 15. november. 
Informasjon på våre hjemmesider. 
 

Naturskadeordningen: 
 

Flommen har forårsaket store ødeleggelser 
lokalt i Agder, også i Iveland. For skader som 
forsikringsselskapene ikke dekker vil Natur-
skadeordningen være relevant for mange.  
Informasjon om ordningen, dokumentasjons-
krav, søknadskjema med mer finner du på 
nettsidene til Statens Naturskadeordning, 
samt kommunens sider. Søk senest 3 mnd 
etter skade. 

Basar/messe i Iveland bedehus: 
 

Lørdag 11. november kl. 17.00: 
Vi har 30 kransekaker og andre fine gevinster. Kafè med 
pølser og kaker, – brus og kaffe. Til inntekt for Normisjons 
internasjonale prosjekter. Andakt og sang ved Iveland  
barnekor («Ekko»). 
 

Alle hjertelig velkommen til en hyggelig basar kveld! 
 

 

Tilskudd til vedlikehold av private veier: 
 

Søknadsfristen for tilskudd til vedlikehold 
av private veier er 1. november. Søknads-
skjema, reglement og annen nyttig infor-
masjon finner du på våre hjemmesider. 

Gratis ferietilbud: 

 

To helger i november  
inviter Kilandsenteret til 
«førjulshelg» og 
«juleaktiviteter» for familier.  
 

Alle tilbud kommer på våre 
hjemmesider. 
  

 

Politiske møter i november:  
- Torsdag 9. november kl. 18.00: Kommunestyret 
(presentasjon av budsjett/økonomiplan kl. 17.00) 
- Tirsdag 14. november kl. 09.00: Formannskapet 
- Onsdag 22. november kl. 18.00: Tjenesteutvalg 
- Tirsdag 28. november kl. 09.00: Formannskap 

 

Saksdokumentene vil du finne på våre 
hjemmesider ca seks dager før møtene. 

Info/påmelding: 
Bente Voreland  
tlf. 913-18096 

Bygdekino 20. nov.: 
 

I skrivende stund er det kun 
filmen «Ekspedisjon Knerten» 
som er klar. Den har norges-
premiere tre dager før den 
kommer til Iveland. 

Iveland bygdekvinnelag: 
- Info / stiftingsmøte: 
 

Tirsdag 14 november samles vi på  
Bestestaua kl. 19.00. Unni Skadsem fra 
Norges bygdekvinnelag kommer og  
holder foredrag om bygdekvinnelaget. 
Gunhild Tømmerås forteller om «Min 
barndom med bygdekvinnelaget», og 
synger jentestev. 
Turid Skaar Greibrokk fra fylkesstyret 
forteller om «Mine 40 år med bygde-
kvinnelaget». Liten utlodning.  
Mat og kaffe / te. 
Hjertelig velkommen til alle yngre og 
eldre, spesielt velkommen til tidligere 
medlemmer. Vi ser fram til en flott 
kveld sammen med dere! 
Helsing Aust Agder bygdekvinnelag 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

Åpent for drop-in mandag, 
tirsdag og fredag mellom 
12.00-14.00.  
Stengt onsdag og torsdag.  
For kontakt utenom  

åpningstidene ring 55 55 33 33. 

Fotballtrening på Vatnestrøm skole:  
 

Fra fylte 4 år t.o.m. 2. klassinger - vi trener og 
spiller i gymsalen hver tirsdag mellom kl. 17.30 
- 18.45. Er en populær trening og vi håper og å 
se mange barn her! Ta med innesko og drikke-
flaske. Kontaktinfo: 95871705 
 

Følg Iveland kommune på: 

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral: 
 

Babytreff hver tirsdag mellom kl. 09.30-12.00, i 
samarbeid med helsestasjonen - første gang 31. oktober 
 

Snekkerverksted!  
Er du en som kunne tenke deg å møte nye mennesker 
og ikke har så mye å gjøre mellom 10:00 - 14:00 
(tirsdag t.o.m torsdag - trenger ikke å være med alle 
dagene)? Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 414-82383 
og bli med i arbeidsgruppa KAPPlys - trearbeid med 
mening! Ingen krav om kompetanse - opplæring vil bli 
gitt. Da håper vi å høre fra akkurat DEG!  
 
 

* Tirsdag 14.11: Datakafe  
   kl 18.00 
* Torsdag 09.11: Strikkekafe  
   kl. 18.00. 
 

Julemesse: 
 

Årets julemesse blir lørdag 25. november kl. 14:00 
Salgsbord, åresalg, lodd på bøkene, barnebok. 
Salg av grøt, saft, kaffe og kaker. 
 
 

Hver mandag serveres lunsj kl 12.00.  
Hver onsdag er det middag kl. 12.00, bortsett fra siste 
onsdag i måneden der vi lager komper som spises fra kl 
16.00. Bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00. 
 

Iveland frivilligsentral holder åpent hver mandag,  
tirsdag og onsdag mellom kl. 09.30-14.00. Kom gjerne 
innom for en kopp kaffe og en hyggelig prat! 

Influensavaksinen 2017: 

Årets influensavaksine er kommet. Anbefaling 
om influensavaksine for sesongen 2017: 
- Alle fra fylte 65 år 
- Barn og voksne med kroniske sykdommer 
- Diabetes mellitus type 1 og 2 
- Kronisk luftveissykdom 
- Kronisk hjerte-karsykdom 
- Kronisk leversvikt 
- Kronisk nyresvikt 
- Nedsatt immunforsvar 
- Annen alvorlig eller kronisk sykdom 
- Svært alvorlig fedme 
- Gravide fra 12.svangerskapsuke 
 

Ta kontakt med Iveland legekontor for vaksine, 
tlf. 379-61230. 
Influensavaksine kr.150,-, Pneumvax kr. 280,- 

Iveland folkebibliotek: 
Ved hjelp av Nasjonalt lånekort 
(gratis) har du tilgang til hele vår 
samling ca 63 timer i uka.  
Biblioteket er betjent tirsdag 12.00-18.00 og 
torsdag 15.00-18.00. Iveland folkebibliotek på 
instagram:  ivelandbibliotek 

 Jul i Krydderhuset: 
Søndag 19. november mellom kl. 12.00-16.00 blir 
det åpent i Krydderhuset. Nybakt bakerovnsbrød, 
lefser, julekaker, honning, syltetøy, saft, mange  
flotte ting til julegaver. 
Kaffe og kaker. 
 

Velkommen til  
Krydderhuset i  
Omestadveien 2   
tlf. 909-52218 
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Iveland bedehus - program november:  
 

→ Dansegruppa: Hver tirsdag kl. 18.00-19.00 
→ Mekkeklubben FIX: Hver tirsdag kl. 18.00 
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
 

* 29.10: Storsamling kl. 16.00 
* 30.10: Barnekor kl. 17.30 
* 31.10: Kia cafe kl. 17.30 
* 02.11: Misjonsforeningen møte kl. 19.30 
              Utfyllende informasjon under 
* 04.11: 20/40 kl. 19.30 
* 06.11: SuperMandag kl. 17.00 

* 07.11: Babysang kl. 10.00 
* 08.11: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 09.11: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 11.11: Basar/messe for Normisjon kl. 17.00 
* 11.11: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 12.11: Storsamling kl. 16.00 
* 13.11: Barnekor kl. 17.30 
* 14.11: Kia cafe kl. 17.30 
* 16.11: Misjonsforeningen møte kl. 19.30 
* 17.11 - 18.11: CR-jubileumshelg 
* 19.11: Familiegudstjeneste 
* 20.11: SuperMandag kl. 17.00 
* 21.11: Babysang kl. 10.00 
* 22.11: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 23.11: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 26.11: Storsamling kl. 16.00 
* 27.11: Barnekor kl. 17.30 
* 27.11: Glo-møte kl. 19.30 
* 28.11: Kia-cafe kl. 17.30 
* 28.11: Salig blanding kl. 19.30 
* 30.11: Misjonsforeningen møte kl. 19.30 

 
 

Innendørsskyting Iveland  
skytterlag: 
 

Hver onsdag kl. 18.00 i  
Ivelandshallen: 
 

Trening innendørs på 15m 
bane. Det skytes med kaliber 
22. Skytterlaget har våpen og 
utstyr til utlån. Barn under 10 
år må ha med en voksen. Det 
koster kr. 30,- for voksne. 
Barn gratis. 

Husk også: 
 

* Fredagsklubben i Ivelandshallen 10. november  
* Utstyrsbua med gratis utstyr  for  hele året 
* Gå-grupper (mandag og torsdag): Bli gjerne  med 
oss på tur rundt i kommunen! Kontaktperson: Solveig 
Aagesen tlf. 482-15470 eller Lillian Frøysaa tlf. 958-78863. 
* Lyttevenn: Vi ønsker  flere voksne lyttevenner ! 
Kontakt rådgiver Bente Voreland (913-18096) for info. 

Kirkelig aktivitet: 
 

05.11: Kveldsgudstjeneste i Iveland kirke kl. 18.00 v/
Kristina Grundetjern. Offer til Åpne dører. 
 

19.11: Familiegudstjeneste i Iveland bedehus kl. 11.00 v/
Thor Kåre Kalvik. Offer til Iveland bedehus. 

Vatnestrøm-kalenderen:  
Har du bilder som kunne være interessante til 
kalenderen, ta gjerne kontakt med kalender-
komiteen (Ivar Mjåland, Petter Mjåland eller 
Linda Rosenberg). 

Ønsker alle  
en fin dag! 

Misjonsforeningens møte 2. november: 
Dette blir et temamøte med fokus på 
det lokale Skrefsrud-spelet. Film. 
Salve Øina`s spel blir vist. Det tar for 
seg hvordan han tenker seg det var 
for «forbryteren» Lars Skrefsrud 
(bildet) å bli godtatt / godkjent til mi-
sjonstjeneste for lenge, lenge siden. 


