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Velkommen til årets 
«HalloVenn» i Ivelands-

hallen onsdag 31. oktober 
kl. 17.00-19.00:  

 

Det blir underholdning, 
godteri og morsomme  

aktiviteter. Arrangementet er åpent for alle og er 
gratis. Det blir også kafé med mulighet for å 
kjøpe brus, kaffe, kaker samt pølser. Vi håper så 
mange som mulig, også de voksne, vil kle seg ut 
i morsomme og vennlige kostymer.   
Kontaktperson: Yvonne Engen tlf. 958-45440. 

Representanter fra idrettslaget og kommune er 
tilstede. Fysioterapeut Kristine Amundlien  
demonstrerer noen øvelser. Vi serverer fruktfat.  

Kulturstipend: 
 

Det er satt av kr. 
8.000,- i kultursti-
pend i år. Barn og ungdom inntil 20 år kan søke, 
i tillegg kan lag / foreninger / enkeltpersoner no-
minere kandidater.   

Utdelingen vil finne sted i Ivelandshallen 2.  
desember. Søk elektronisk på vår hjemmeside 
innen 1. november.  
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Månedens oppfordring (november): 
 

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

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022: 
Rådmann Sten Albert Reisænen  
presenterer sitt forslag til budsjett for 2019 
og økonomiplan 2019 - 2022 i kommune-
styresalen torsdag 8. november kl. 17.00. 
Møte er åpent for alle interesserte.  
Dokumentene legges ut på våre  
hjemmesider fredag 9. november. 
 

Bygdekino tirsdag 30. oktober (merk dag!): 
kl. 18.00 og  
20.00 

Bygdekino onsdag  
28. november: «Askeladdens jul» 

 

Askeladden Friteater presente-
rer sin juleforestilling på Åkle 
kulturarena torsdag 29. novem-

ber kl. 09.30. Passer for alle 
over 3 år. Gratis inngang.  

Arrangementet er sponset av 
Voss production. 

 

Desember-utgaven av bygdebrevet ligger i din 
postkasse ca 29. november.  
Innleveringsfristen er senest  
mandag 19. november kl. 12.00.  
Mail: fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 

Åkle kulturarena 

Vatnestrøms eigen poet, Atle Håland: 
 

... kjem til Aktiviteten sundag 
25. november kl 18.00 og vil 
lesa dikt og samtala om skri-
vinga.  
 

Han har gjeve ut bøkene Han 
(2015), Vannfall (2016) og 
Jeg reiser (2018), alle til gode  
kritikkar.  
 

Enkel servering. Det vert  
høve til å kjøpa diktbøkene hans. 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
 

Veiledningssenteret har følgende åpningstider 
for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag og 
fredag mellom 12.00-14.00.  
 

Har man timeavtale vil denne finne sted i  
åpningstidene som er 09.00-15.00. For kon-
takt utenom åpningstidene ring 55 55 33 33. 
 

Basar/messe Iveland bedehus: 
- lørdag 10. november kl. 17.00: 
 

Vi har mange kransekaker og andre fine  
gevinster. Kafè med pølser og kaker, brus og 
kaffe. Til inntekt for Normisjons internasjo-
nale prosjekter. Andakt. Alle hjertelig  
velkommen til en hyggelig basarkveld. 

Spørreskjema om offentlig transport: 
Det kom inn 17 svar, som fordelte seg slik: 10 fra  
Birketveit, 3 fra Skaiå og 4 fra Vatnestrøm. 
Ønsket destinasjon fordelte seg slik:  RV9/Busstopp =2, 
Evje = 12, Vennesla = 11 og Kristiansand =12 interesserte.  
Det var 4 som ønsket transport mellom Vatnestrøm, Skaiå 
og Birketveit. 
De fleste hadde kommentarer, som samtlige er videresendt 
AKT i referat.   
Mange ønsket buss i helgene, på kveldstid og  nattbuss lør-
dag. Ønske om direkte buss til Kristiansand, uten bussbyt-
te.  En hadde også positiv erfaring med  «taxi for buss».   
Takk til alle som tok seg tid til å svare.  Det kan ta tid, men 
initiativ er tatt til en bedre kollektivløsning i fremtiden.  
Mvh Anne-Lise Chermiti, leder av Eldrerådet og Råd for 
funksjonshemmede   

Aktivitetshelg på/ved Åkle 1. og 2. des: 
 

Lørdag 1. desember kl. 12.00 kommer «Superbandet» til 
Åkle kulturarena. Bandet består av Askil Holm, Stein  
Roger Sordal og Bjarne Severinsen. Etter konserten får 
barna prøve instrumentene. Fra 3 år. Gratis inngang.  
Arr er sponset av Voss production.  
 

Etter konserten rigger vi til juleverksted. 
 
 
 
 
 Skoleplansjer: 

Vi selger ut våre eldre skoleplansjer. Pris 
fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr pakkepriser.  

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

 
Skaiå gjenvinningsstasjon  
… holder åpent tirsdag 30.  
oktober mellom kl. 16.00-19.00. 

Spørrekonkurranse m/premier: 
 

Iveland kommune har i samarbeid med 
Setesdalsmuseet laget en spesialutstil-
ling av og om mineralet thortveititt og 
grunnstoffet scandium, på Åkle. 
 

Test dine kunnskaper i november! 
 

Oppgavearkene ligger på biblioteket, og 
alle svarene finnes i montrene og i  
mineralutstillingen. Konkurransen  
avsluttes 20. november. Bli med i  
trekningen av 50 mineralpremier!  
Hovedpremien er et vakkert eksemplar 
av mineralet thortveititt montert på  
sokkel.  
Info: tlf.  
901-17842 

Ungdomstilbud på Vatnestrøm: 
 

Moonlight-tilbudet flyttes til aktiviteten tre fredager i 
høst, neste gang 16. november. Åpent mellom 19.30-
23.30. Det blir buss mellom Birketveit - Ivelandstaua -
Vatnestrøm t/r.  

Julebasar lørdag 1. desember kl. 14.00 på Iveland 
omsorgssenter; God gammeldags basar med salg av 
grøt, lapper, kaffe og brus. Åresalg og lodd på bok! 
Mange fine gevinster. Velkommen til alle! 

Trafikksikkerhetsplan: 
 

Det er fremdeles mulig å komme 
med innspill til denne planen. 
Planen blir trolig lagt ut til  
høring fra medio desember til slutten av januar. Innspill 
sendes inn via eget elektronisk skjema på våre  
hjemmesider.   
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Informasjon fra Iveland bygdekvinnelag: 
 

Kurs i lefsebaking: 
Tirsdag 13. november kl. 18.00 blir det lefsekurs på Akti-
viteten, Vatnestrøm. Pris kr. 300,-. Påmelding til Lalla, 
917-00849 eller Astrid Gavlen, 909-52218 innen 10.  
november. Kursholder Henny Nordbø (957-27283) må 
gjerne kontaktes. 
 

Temamøte - «Juledekorasjon» på Aktiviteten  
Vatnestrøm, mandag 19 november kl. 19.00 v/Birthe Lill 
Thordvaldsen. Utlodning av jule-
blomster – kaffepause ! 
Ta med deg naboen og kom til 
Vatnestrøm, velkommen! 
 
 

Vestlandskveld: 

 

I høve av at eg i haust feirar 70 år, har eg 
gleda av å innby kjende og ukjende til 
«Vestlandskveld» i Iveland kirke laurdag 
17. november kl 19.30 (NB! Merk tid) 
Åse Rørvik vil synge vakre folketonar for oss. Sjølv vil 
eg dele med dykk dikt av ulike vestlandsforfattarar.  
Kvelden blir avslutta med eit enkelt måltid. Og sjølv om 
eg er sunnmøring  - det er gratis inngang - det blir ikkje 
høve til å gje pengar eller andre gåver denne kvelden - og 
alle er velkomne!           Med helsing Arnvid Vidnes 

Iveland frivilligsentral: 
 

* Datakafe: Tirsdag 13. november  kl. 18.00 
* Småbarnstreff: Hver tirsdag kl. 09.30-12.00 

Vi holder åpent på julaften! 
I år velger frivilligsentralen å holde åpent på 
julaften. Kjenner du noen som sitter alene eller 
sitter du selv alene, så håper vi du vil komme å 
feire julaften med oss. Vi serverer steik med 
tilbehør og risgrøt til dessert. Småkaker og god 
snacks utover kvelden. Påmelding;  tlf: 414-
82383 eller send en mail til  
iveland.fs@gmail.com - innen 1. desember. 

Åpen dag: Frivilligsentralen arrangerer 
«åpen familiedag» på ettermiddagen fredag 7. 
desember. Det blir hest og kjerre og mye salgs-
varer. Mer info i desember-utgaven.  

 

 

Brøyting av private veier 2018/2019: 
 

Om du har en privat vei som du ønsker brøytet / strødd 
av Iveland kommune, og ikke tidligere har vært med på 
ordningen, må du søke via eget elektronisk skjema på 
våre hjemmesider innen 1. november.  
 
 

Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. 

Kontaktinfo: 
414-82383 

Faste aktiviteter på Aktiviteten: 
Bingo:  
Vi spiller Radio Loland-bingo hver  
torsdag. Åpent fra kl 20.00. Kaffe og te  
kr 10,-. Ta med bingoblokker! 

Strikkekveld: 
Siste tirsdag i måneden kl. 19.00, nes-
te gang 27. november. Velkommen til 
en kveld med garn, inspirasjon, kjas, 
kake og kaffe! Ingen treff i desember 

Strikkekafe:  
Torsdag 8. november kl. 18.00. 
Det blir kaffe/te og noe å bite i. 
Alle er velkomne, med eller uten  
håndarbeid!  

Våre åpningstider: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30-14.00 
Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00 

Politiske møter i november: 
 

Kommunestyret 08.11 kl. 17.00: Budsjettpres. 
Kommunestyret 08.11 kl. 18.00 

Formannskap 13.11 kl. 09.00: Budsjettdrøft. 
Tjenesteutvalget 21.11 kl. 18.00 

Formannskap 27.11 kl. 09.00 
(Budsjettbehandling)  

 

Saksdokumentene vil du som  
alltid finne på våre hjemmesider 

ca 6 dager før aktuelt møte 

Det er mulig å få gratis HPV-vaksine til deg som 
er ung kvinne født i 1991 og seinere. Kontakt Berit  
Marie Sandland, tlf. 916 39 360.  
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Iveland bedehus - program november: 

→ Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00  
→ CR: Hver onsdag kl. 18.00  - hele året! 
→ Bønnemøte; Hver mandag kl. 19.00  
→ Dansegruppa: Se egen facebook side 
→ Barnekoret: Se egen facebook side 
 

* 30.10: Kia cafe kl.17.30 
* 30.10: Salig blanding kl. 19.30 
* 31.10: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 01.11: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 03.11: 20/40 kl. 19.30 
* 08.11: Misjonsforeningen samles kl. 19.30. 
              Tale v/ Johan Olsen 
* 10.11: Bedehusbasar kl. 17.00 
* 11.11: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00 
* 12.11: Barnekor kl. 17.30 
* 13.11: Kia cafe kl. 17.30 
* 13.11: CR-team - Trevet kl. 18.00 
* 14.11: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 15.11: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 22.11: Misjonsforeningen samles kl. 19.30. 
              Tale v/ Ellen Raen 
* 25.11: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00 
* 26.11: Barnekor kl. 17.30 
* 27.11: Kia cafe kl. 17.30 
* 27.11: Salig Blanding kl. 19.30 
* 28.11: Ungdomskveld kl. 19.30 
* 29.11: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 01.12: 20/40 kl. 19.30 
 

Vatnestrøm-kalenderen 2019: 
 

Har du bilder som kunne vært interessante til  
kalenderen, ta gjerne kontakt med kalender- 
gjengen v/Linda Rosenberg, tlf. 922-96393.  
 

FUN 365: Nye tilbud ligger nå 
ute på våre hjemmesider. 
 
Husk «julegada» i Vennesla  
13-20. desember. Årets julemarked skal  
trekke 30.000 - 40.000 mennesker til gågata i 
Vennesla. I åtte dager skal sentrum ose av 
julestemning!  
 
 

Følg Iveland kommune på: 
 

Husk også: 
 

* Gå-grupper: Bli gjerne  med oss på tur  i nærområ-
det, sammen med andre. Det er både sosialt og trivelig. 
Vi møtes ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved  
parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.  

 
Kontaktperson: Solveig Aa-
gesen 482-15470 

Enebolig til salgs: 
 

Enebolig på Klokkargarden 5 øst er nå til salgs.  
Gangavstand til butikk og skole, samt kort  

kjørevei til barnehage. 
 

Inneholder: 
Bad/vaskerom, 2 soverom, stue, entre,  

teknisk rom og kjøkken.  
 

BRA: 81/124m2 - BYA: 95m2 
 

Kontakt Hans Kåre 90 74 85 56 

Kirkelig aktivitet: 
 

04.11: Gudstjeneste v/ Fredrik  
Netland kl 11.00. All helgens dag 
og vi minnes de som har gått bort. 
Spesielt velkommen til de som har mistet noen det siste 
året 
 

18.11: Familiegudstjeneste v/ Fredrik Netland kl. 11.00. 
Tårnagenthelg for 4.klasse. Offer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 9. november 


