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Vaktmesterkurs tirsdag 5. desember: 
- kl. 17.30-18.30 
 

Lag og foreninger fra Iveland kommune må ha 
godkjente vaktmestere for å kunne leie og be-
nytte Ivelandshallen gratis. Vaktmesterkurs tar 
en time og gjennomføres annet hvert år. Kurset 
er gyldig for 2018 og 2019. Dette er det andre 
og siste kurset gjeldende for disse årene. Private 
som ønsker å leie Ivelandshallen får redusert 
leie ved å ha gyldig kurs. 

Desember 2017  -  årg. 31, nr. 12 Iveland kommune 

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  
bygdebrevet ligger i din  
postkasse ca 28. desember.  
Innleveringsfristen er tirsdag 
19. desember kl. 11.10    
 

Mail: fub@iveland.kommune.no 

Julegrantenning/førjulsmoro: 
 

Vi tenner julegrana ved Åkle søndag 3. desember kl. 17.00, 
etterfulgt av førjulsmoro i Ivelandshallen, med bl.a.  
følgende innslag på programmet: 
- Dukketeater ”Baldrian & Musa” 
- Musikalsk innslag ved barnekoret ”Ekko” 
- Utdeling av Voss-stipend 
- Utdeling av kulturstipend 
- Premiering ”Ut på tur i Iveland” 
- Utstilling ”Fotostemmer i Iveland” 

Julegrantenning ved Joker Vatnestrøm lørdag 2. desember 
kl. 17.00. Iveland hornorkester spiller. Fakkeltog til VOPS 
der julegrøt serveres! Kanskje kommer nissen? 

 

Telefon:  
901-17842 

Gratis HPV-vaksine til kvinner: 
Alle kvinner født mellom 1991-1996 får nå et 
tilbud om gratis vaksine mot humant papill-
omavirus (HPV-vaksine). Alle unge kvinner 
som er født i dette tidsrommet, har nå fått en 
SMS fra Folkehelseinstituttet med informa-

sjon om vaksinasjonstilbudet. Kontakt helse-
søster/sykepleier Berit Marie Sandland for å 

gjøre avtale om vaksinasjon. 

Kake-konkurranse søndag 3. desember: 
 

Innlevering til Joker Iveland mellom 13.30-
14.00. Smak på kakene mellom 14.00-17.00 
og stem frem Iveland beste og mest kreative 
kake! Påmelding til 
Lalla på tlf. 917-00849 

Fotostemmer: En del elever fra ungdomsskolen er 
i høst med på fotoprosjektet "Fotostemmer". Ungdom-
men tar bilder og velger selv ut de bildene som de mener 
gir best uttrykk for deres tanker, holdninger og mening-
er. Utstilling i Ivelandshallen søndag 3. desember  

Billetter kr. 150,- 
Billettsalg i døra 

Førjulskveld i Iveland kirke 
fredag 15. desember kl. 19.00 
———————————— 

Vi får høre: 
* Korpsmusikk 

* Pianospill 
* Trekkspillmusikk 
* Salmer og sanger 

* Andakt v/Thore Oustorp 

Fri entre! 

Ha en fin dag! 

Vinnerkaka fra ifjor 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

Åpent for drop-in mandag, tirsdag og fredag 
mellom 12.00-14.00. Stengt onsdag og tors-
dag. For kontakt utenom åpningstidene ring 
55 55 33 33. 
 

Tømmekalender 
Grå dunk (restavfall): 14. desember 
Grønn dunk (papir): 20. desember 
Plastsekk (plast):  20. desember 
Brun dunk (matavfall): 14. og 28. desember 
Glass og metall:  28. desember 
 

Naturskadeordningen: 
For skader som forsikringsselskapene ikke 
dekker etter flommen nå i høst vil Naturska-
deordningen være relevant for mange.  
Informasjon om ordningen, dokumentasjons-
krav, søknadskjema med mer finner du på 
nettsidene til Statens Naturskadeordning, 
samt kommunens sider. Evt søknad må  
sendes inn innen utgangen av året. 
 
Utvidet åpningstid ved Joker-butikkene: 
 

De tre Joker-butikkene holder åpent de tre 
første søndagene i desember: 
- Joker Vatnestrøm kl. 12.00-16.00 
- Joker Iveland kl. 14.00-18.00 
- Joker Skaiå kl. 12.00 - 18.00 

Julebasar på Iveland omsorgssenter: 
 

Lørdag 2. desember kl. 14.00 er det igjen tid 
for julebasar. Salg av lodd på bok og årer. 
Mange fine gevinster! Det blir salg av grøt, 
lapper, kaffe og brus. Velkommen til god 
gammeldags basar.  

Juleavslutning kulturskolen: 
 

Pianoelevene i kulturskolen holder en julekonsert på Ive-
land bedehus mandag 18. desember kl. 18.00. Gratis inng-
ang, åpent for alle. Enkel bevertning. 
 

Juleshow på bedehuset: 
 

Kristen VGS Vennesla (Vennesla mu-
sikkgymnas) kommer tirsdag 19.  
desember med et lite juleshow beståen-
de av musikk, dans og drama, med varighet på 35 min. 
Åpent for alle, gratis inngang. Forestillingen fremføres kl. 
09.30 og 10.30. Velg forestilling selv!   

Gratis ferietilbud: 
 

Kilandsenteret inviterer til  
gratis ”juleverksted” søndag 
10. desember. 
Info/påmelding: Bente  
Voreland, tlf. 913-18096 

Politisk møte i desember:  
Kommunestyret samles torsdag 14.  
desember kl. 17.00, og vil da bl.a.  
behandle budsjett 2018 -  
økonomiplan 2018-2021.  
Saksdokumentene vil du finne på våre hjemmesider ca 
seks dager før møtet. 

Iveland bygdekvinnelag: 

Kontaktperson: Astrid Marie Gavlen, tlf. 
909-52218, mail: astridgav-
len@hotmail.com. Søk på ”iveland byg-
dekvinnelag” på facebook. Ny samling på 
nyåret. Bilder og litt omtale fra stiftelses-
møte vil du snart finne på våre  
hjemmesider. Bli gjerne med! 

Åkle kulturarena mandag 18. desember 

Detaljregulering Vatnestrøm industriområde: 
 

Kommunestyret vedtok denne planen 09.11.2017.  
Planens dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider. 
Kommunestyrets vedtak på påklages innen 15.  
desember. Frist for krav om innløsning er tre år.   



3 

  
 
 

 
 
 
 

Fotball / ball-lek: 
 

Vatnestrøm skole:  
Fra fylte 4 år t.o.m. 2. klassing-
er - vi trener og spiller i gymsalen hver tirsdag mellom 
kl. 17.30 - 18.45. En populær trening der vi håper å se 
mange barn her! Ta med innesko og drikkeflaske.  
Kontaktinfo: 95871705 
 

Ivelandshallen: 
Ball-lek for alle 4-5 åringene hver tirsdag mellom 16.30-
17.30. Kontaktperson: Kristin Moi, 974-20798 

Utstyrsbua med gratis utstyr  for  hele 
familien - hele året! 
 

Følg Iveland kommune på: 

Aktiviteter ved Iveland frivilligsentral: 
 

Babytreff hver  tir sdag mellom kl. 09.30-12.00, i  
samarbeid med helsestasjonen. 
 

* Tirsdag 12. desember kl. 18.00: Datakafe  

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 denne sesongen: 
- 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 

UKM 2018: 
Vi samarbeider med Vennesla.  

Forestilling på Kulturhuset i  
februar. Informasjon kommer på 

skolen og på web/facebook. 

Iveland legekontor 
... er stengt mellom jul og nyttår - det vil si 27., 
28. og 29. desember. 
Husk å bestille faste medisiner før ferien.  

Juleavslutning på  
strikkekafeen på Bestestaua  
torsdag 8. desember kl 18.00.  

Bygdebrevet for 20 års siden: 
I desember 1997 var hovedsakene: 
* Midnattsmesse kl. 23.15 i kirka på nyttårsaf. 
* Per Inge Torkelsen underholdt under 
”førjulsmoro” 
* Kommunen tilbydde radonundersøkelser i 
boligene for kr. 150,-  

Nytt telefonnummer til Iveland  
omsorgssenter: 

95 02 57 26 - vi gjentar: 950-25726 

Åpningstider i romjulen: 
 

* Legekontoret holder stengt 
* Kommunehuset/servicetorget 10.00-14.00 

* NAV fredag 29.12 kl. 12.00-14.00 
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Iveland bedehus - program desember:  
 

→ Dansegruppa: Hver tirsdag kl. 18.00-19.00 
     (siste gang før jul blir 12. des) 
→ Mekkeklubben FIX: Hver tirsdag kl. 18.00 
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
 

* 30.11: Misjonsforeningen møte kl. 19.30 
* 02.12: 20/40 kl. 19.30 
* 04.12: SuperMandag kl. 17.00 
* 05.12: Babaysang kl. 10.00 

* 06.12: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 07.12: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 09.12: Ungdomskveld kl. 20.00 
* 10.12: Storsamling kl. 16.00 
* 11.12: Barnekor kl. 17.30 
* 12.12: Kia cafe kl. 17.30 
* 14.12: Misjonsforeningen kl. 19.30 
* 20.12: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 21.12: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 26.12: Salig blanding kl. 19.30 
 
 

Innendørssky-
ting skytterlaget: 

 

Hver onsdag kl. 18.00 i Ivelandshallen:  

Trening innendørs på 15m bane. Det sky-
tes 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 8. desember  
* 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. 

Kirkelig aktivitet: 
 

10.12: Gudstjeneste på 
Iveland bygdeheim kl. 
16.00 v/Thor Kåre Kalvik 
 

24.12: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 
16.00 v/Thor Kåre Kalvik. Sang v/Renate Aasen. 
Offer til Kirkens Nødhjelp. 
 

26.12: Høytidsguds. i Iveland kirke kl. 11.00 
 

De som ikke har hatt anledning til å motta  
dåpsgave i år, kan få den på Kirkekontoret.  
Dette gjelder for barn mellom 2-7 år. 

Kommunal vigsel: Vedtak fra kommunestyret (utdrag): 
Ordfører, varaordfører og Finn Terje Uberg gjennomfører  
borgerlige vigsler i Iveland kommune. 
Borgerlig vigsel i Iveland kommune gjøres i dertil  
egnet lokale på kommunehuset. Borgerlig vigsel gjennomføres i 
hovedsak mandag til fredag i tidsrommet kl. 09.00-14.00. Iveland 
kommune åpner for at borgerlige vigsler etter avtale kan skje uten-
for kommunens ordinære lokaler, utover ordinære åpningstider 
eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen. Kommunen 
kan kreve å få dekket merkostnader ved dette. 

 

 

 

ÅPNINGSTIDER FØR JUL: 

FREDAG 01.DESEMBER KL:10.00 - 18.00  

SØDAG 03. DESEMBER KL: 14.00 - 18.00 

(JULEGRANTENNING) 

FREDAG 08. DESEMBER KL: 10.00 - 18.00  

FREDAG 15. DESEMBER KL:10.00 - 18.00 
FREDAG 22. DESEMBER KL: 10.00 - 18.00  

 

ELLERS FØLGER VI VANELIGE ÅPNINGSTIDER: 

MAN-TOR+LØR KL: 10.00 - 16.00 

Iveland  
Landbruksservice: 

Nye åpningstider: 09.00-13.00, 
bortsett fra torsdager hvor det 

er åpent fra 08.00-15.00.  
Torsdager er regnskapskontoret 

der også. 


