Bygdebrevet
- viktig lokalhistorie
Bygdebrevet går nå inn i sitt 23. år.
Vi starter nå en liten rundreise hvor vi trekker frem en sak i hvert bygdebrev som ble
publisert for 20 år siden.
Kommunens første bygdebrev ble lansert i
mars 1987 (forsiden ser du under).
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Vatnestrømkalenderen 2009:
For åttende år på rad kan du se frem til en ny utgave av
Vatnestrømkalenderen! Den flotte kalenderen kan kjøpes
ved de tre butikkene i kommunen, Ogge gjesteheim og på
kommunehuset / + Bank. Kalenderen vil koste kr. 100,-.
Kontaktperson: Trygve
Fjermedal tlf. 379
61886 / 909 82134
Bildet: Høying på
Mjåland i 1941

Fra IT-verden - del 1:
- Supporten: Hva kan jeg hjelp deg med?
- Kunden: Jeg holder på å skrive min første mail og jeg har
skrevet bokstaven a, men hva skal jeg gjøre for å få til den
lille sirkelen rundt?
- Supporten: Er markøren fortsatt der?
- Kunden: Nei, jeg er alene her.
Fra nummer 1 - 1989:
* Ivelandskveld på Radio Loland med
Redaksjonell time, Iveland kommune informerer og ”Med bibel i bakgrunnen”
* Med inntekt under 3G kunne man få hjelp
av en husmorvikar for kr. 50,- per dag!

Neste bygdebrev ligger i din postkasse i
begynnelsen av februar måned.
Innleveringsfristen er mandag 26.
januar. Bruk helst mail:
finn-terje.uberg@iveland.kommune.no

Pianostemming:
Siste uke var en pianostemmer fra
Sællmann i kommunen og ordnet stemme klangen hos enkelte kunder. I
mnd.skiftet januar/februar har de mulighet til en ny tur.
Dersom noen ønsker å stemme deres piano kan det tas kontakt med kulturleder på tlf. 37961221 / 90117842.
Har 4-5 på lista fra siste etterlysning i september.

Oppmuntringsplan for Otredal prosti:
Månedens oppmuntring (januar):

Du utfordres til å invitere noen du ikke kjenner så godt
hjem på litt enkel kveldsmat, og en liten prat om noen av
mulighetene det nye året bringer.
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Juletrefest
på Bestestaua:

Ungdommens Kulturmønstring:

Tirsdag 6. januar kl. 18.00
blir det juletrefest på
Bestestaua. Koselig underholdning.
Mye sang og
musikk. Kaffi
og kaker.

Lørdag 14. mars 2009 blir det en felles
UKM for Bykle, Valle, Bygland, Evje &
Hornnes og Iveland kommuner.
Arrangementet vil bestå av to deler:
* kl. 12.00 blir det egen mønstring for piano-spillere på Furuly sentralt på Evje. Her
er det flotte lokaler og et deilig flygel å
spille på!
* kl. 15.00 fortsetter ”festen” i kinosalen på
Evjemoen.

Fra IT-verden - del 2:

Begynn planleggingen nå!
Hensikten med UKM er å gi barn og ungdom mellom
10 og 20 år en arena hvor de kan utfolde sine kulturelle ferdigheter og aktiviteter. Du kan bidra med nær
sagt alt mellom ”himmel og jord”, både sceniske fremføringer som sang, dans etc. eller tegning, maling o.a.
som kan stilles ut.
Hva med å lage et morsomt teaterstykke, en egen nettside, et dikt m/musikk til, en film eller mime, danse
etc. etc. etc.

Bli inspirert på www.ukm.no!

Og neste kunde kunne ikke koble seg til nettverket:
- Supporten: Er du sikker på at du har skrevet riktig passord?
- Kunden: Ja, jeg så på når
kollegaen min logget seg inn.
- Supporten: Kan du si meg
hva passordet var?
- Kunden: Det var fem små
stjerner.

Iveland maleklubb:

Påmelding direkte på www.ukm.no senest 18. februar
2009.

Samles til malekvelder 2. og 4.
hver mandag mellom kl. 18.00 21.00 i sine lokaler (gamle bankbygget på Birketveit). Nye og
gamle medlemmer er hjertelig
velkommen!

Kontaktperson: Kulturleder Finn Terje Uberg, tlf.
37961221 / 90117842.

Vi flytter, men ikke langt!
+Bank ønsker å informere om følgende:

Fotball i Iveland - Flere lag!

I nest siste bygdebrev etterlyste 4. klasse elever
trenere i fotball. Dette har resultert i flere aldersstore endringer i 1. etg. i kommunehuset. I den
anledning har vår avdeling på Iveland fått nytt kontor. Det- bestemte lag!
Vi bringer her aktuelle lag med kontaktpersoner:
te vil først og fremst være et rådgivningskontor som vil ta
a) Senior herre: Bjørn (92887095) og Stig Runar,
seg av de aller fleste banktjenester.
(99462457)
I tillegg har vi fått minibank der folk kan ta ut penger i
b) Gutter 13: Javad (97627445)
kommunens åpningstider.
c) Damelag: Silje (95813087)
Vi ønsker våre kunder velkommen til nye lokaler!
d) Jenter 13-15 år: Willy (90080455)
e) Gutter 10 år: Frans (37711233)

- Som de fleste er kjent med har Iveland kommune gjort

Flere som ønsker å bidra?
Kontakt gjerne leder i fotballgruppa Kåre Åsen
(bildet) på tlf. 90076905
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For aktiviteter på Iveland bedehus henvises det til www.ivelandbedehus.no

Kirkelig aktivitet: Iveland Misjonsforening:
Lotteriet med leikehytta "Knøttebu" m.m. er avslutta
og trekninga gjort. Hytta gikk til nr. 1960, kiste til
1104, fillerye til 0997, slumreteppe 0713 og brikke til
0357. Foreninga sier tusen takk til loddkjøperne og
alle som ellers var behjelpelige. Det ble 15.000 kro18.01: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 ner til hver, Misjonsselskapet og Misjonssambandet.
v/ Thore Oustorp. Utdeling av bibler til 5. klasse.
PS!
Offer til Bibelselskapet. Kirkekaffe.
”Køttebu" blei vunnen av 4-årige Karoline H. Lauvs21.01: Medarbeidergudstjeneste i Iveland kirke
land på Røyknes. Vi gratulerer!
onsdag kl 18.30 v/Thore Oustorp / Annette Vognild. Nattverd. Åpent for alle!
04.01: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Anette Kristin Vognild.
Nattverd. Nynorsk litturgi.

01.02: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Thore Oustorp. Nattverd. Nynorsk liturgi. Offer til
NLM, Etiopia prosjektet

Store Norske Leksikon søker

- Norges klokeste hoder!
I februar 2009 åpner Store norske leksikon som
gratistjeneste for alle. Målet er at rundt 1000 fagansvarlige skal sørge for kvalitetssikret innhold.
Som fagansvarlig kan man redigere eksisterende
artikler, skrive nye, og vurdere om nyskrevne artikler fra brukerne fortjener å tas inn i leksikonet som
en godkjent artikkel.
SNL skal ha fagansvarlige på områder så store som
universet og så små som miniatyrflasker. Har du et
felt du kan særlig godt og liker å skrive om, meld
deg på!
Det er godt over 1000 fagområder som med tiden
skal ha sine ansvarlige.
a) Oversikten over påmeldte fagansvarlige kan du
allerede sjekke ut på deres nettsider!
b) Påmelding gjøres på deres nettsider
- Sjekk ut www.snl.no !!!

NAV Iveland:

NAV Iveland Trygd og Iveland sosialkontor har vært
”samboere” ca 1,5 mnd. Deres
adresse er NAV Iveland, 4724 Iveland
Telefonnr 37 41 95 10.
Torsdag 8. januar blir det offisiell åpning mellom kl.
13.30 – 15.00 for utvalgte gjester.
Programmet vil være høytidelig åpning, kulturelt innslag og en enkel servering.

Iveland misjonsforening (møtes på bedehuset):
08.01: Norsk Luthersk Misjonssamband. Tale ved
Johan Olsen kl. 19.30
22.01: Årsmøte for misjonsforeningen kl. 19.30

Bilverksted Iveland:
Dirk og Wilma van Meurs regner med å åpne i
februar 2009. De kan hjelpe med EU-kontroll, vedlikehold, reparasjon av slitedeler etc etc.
Bilverkstedet ligger like
vest for Birketveit.
Ta gjerne kontakt med
dem på telefon 95911485
eller mail
vanmeurs@iveland.com.
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Her kunne du hatt din annonse!
Her kunne du hatt din annonse!

Ring 37961221 / 90117842
for nærmere avtale

Ring 37961221 / 90117842
for nærmere avtale.

Ledig fra mars 2009

Ledig fra mars 2009

Her kunne du hatt din annonse!
Ring 37961221 / 90117842
for nærmere avtale
Ledig fra mars 2009

Budsjett 2009
Økonomiplan 2009 - 2012

Ogge Gjesteheim i
januar:
Åpningstider:
Torsdag : 12.00 – 18.00.
Komper fra kl.15.00. Bingo.
Fredag : 12.00 – 16.00
Lørdag og søndag: 12.00 – 18.00
Søndager: a la carte, salatbord, dessertbord.
Fra januar vil vi utvide menyen på torsdager. Da har
vi i tillegg til komper tilbud på salt lam, kålrabistappe/løksaus og dessert!
Vakttelefon: Tlf. 37 96 18 03 (hele døgnet)

Nyttårsdans:
Lørdag 10. januar blir det nyttårsdans
v/Ole Louis Lilløy (bildet) og Steinar Skårdal!
FOTO:
freedom riders vennesla

Kommunestyret behandlet budsjett 2009 / økonomiplan 2009-2012 under årets siste
møte den 18. desember.
Ta gjerne en titt på våre nettsider fra midten av
uke 2 for ytterligere informasjon!

Husk også:
* Fredagsklubben fredag 9. januar i hallen.
* Bygdekino: Mandag 2. februar. I skrivende stund
er ikke filmene klare.
* Strikkekafe på Bestestaua: Torsdag 8. januar til
vanlig tid. Annemor Sundbø kommer på besøk under
februar-møtet!
* Gratis markedsføring av ditt arrangement. Sjekk
http://www.austagder.kulturnett.no, og send mail til
mfk@sorlandet.com (Inspirasjon Sørlandet)
* Stolpestoff i Fædrelandsvennen:
Gratis annonsering - send info til
guiden@fvn.no
Informasjon til bygdebrevet sendes til
finn-terje.uberg@iveland.kommune.no.
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