Vi søker etter pedagogisk leder / barnehagelærer i Skaiå barnehage (100% vikariat).
Søknadsfristen er 1. november. Informasjon
og søknadsskjema på våre hjemmesider.

Budsjett 2017, øk.plan 2017-2020:
Rådmann Sten A Reisænen
(bildet) presenterer sitt forslag
til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 i kommunestyresalen torsdag 10.
november kl. 18.00. Møte er
åpent for alle interesserte.
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HalloVenn i Ivelandshallen:

Velkommen til Halloween i Ivelandshallen mandag 31. oktober kl 17.00- 19.00.
Det blir underholdning, godteri og mange
Varsling 24:
kjekke aktiviteter. Arrangementet er åpent for alle og er graIveland kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i tis. Det blir kafè. Vennlige kostymer - ja takk!
et geografisk område om hendelser via SMS.
Vi varsler til mobiltelefon, talemelding til
Iveland Tolleknivlag
fasttelefon og e-post.
er i år 25 år, og vil markere
Når blir systemet brukt? Eks kan være ved
dette i samarbeid med Moonvannavstengning, stengte veier, evakuering
light ved Ivelandstaua torsdag
og andre forhold som krever rask
10. november kl. 18.00.
informasjon.
Det fyres opp i smia og vi
Kan vi nå deg? Det finnes to ulike registre
dunker og slår! Moonlight har
som benyttes for å nå deg som innbygger:
kiosk som vanlig, og litt ekstra på menyen denne dagen.
a) www.norge.no
Tolleknivlaget rigger seg i rommet ved siden av, syr slirer
b) www.varslemeg.no (inkl. bedrifter)
og forteller / viser frem kniver, skaft osv.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider. Velkommen til alle - i alle aldersgrupper!

Orientekspressen:
Tidligere utenriksmedarbeider
i NTB og NRK samt NRKs
verdensreporter fra 90-tallet,
Torbjørn Færøvik, kommer
til Åkle kulturarena torsdag 3.
november kl. 19.30. Bli med
på en reise mellom London og
Samarkand (Usbekistan) med
masse flotte bilder, historier og
lær litt om kulturelle særtrekk.
Boka ”Orientekspressen” selges.
Inngang kr. 100,-. Vi har
betalingsterminal.
Desember-utgaven av bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 30. november.
Innleveringsfristen er
mandag 21. november kl.
06.30.
Mail: fub@iveland.kommune.no

Ung-data: Mandag 14. november kl 18.00 kommer
Asle Bentsen fra KoRus Sør til Iveland skole for å fortelle
om resultater fra Ung-data 2016. Spesielt inviterte er de
elevene som gikk ut av 10. klasse i vår, og foreldre og elever i ungdomsskolen, men vi vil gjerne at flere skal få informasjonen! Interessert? Da er du velkommen! Nærmere
informasjon på kommunens nettsider.

NAV-Iveland:
Åpningstider t.o.m. 31. desember:
Mandag, tirsdag og fredag kl. 12.00-14.00
Onsdag og torsdag stengt
Månedens oppfordring (november):
Gjør en hyggelig eller overraskende
oppmerksomhet overfor et eller flere
barn eller ungdommer i familien, nabolaget
eller omgangskretsen. Bruk fantasien!
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Julegrantenning - Førjulsmoro FUN 365:
søndag 27. november:
Kl. 17.00: Kommunehuset
Tenning av julegrana, tale, musikk ved
Iveland skolekorps
Kl. 17.30: Ivelandshallen
Underholdning v/Baldrian og Musa (Giert
Werring) samt musikalske innslag ved
Iveland barnekor og mellomtrinnet på
Iveland skole. Videre blir det utdeling av
kulturprisen og kulturstipend samt
premiering fra årets ”Ut på tur i Iveland”.
Basar med flotte gevinster (bl.a. håndlaftet
dobbeltseng)! Kanskje kommer nissen?
I kafeen selges alt det du
måtte trenge (kaker,
kaffe, brus m.m.)
Jan Olav Kittelstad
ordner god lyd.
Gratis inngang.

Kilandsenteret tilbyr gratis fritidstilbud for
barn, ungdom og familier. Fire familietilbud ligger nå ute på våre hjemmesider.
Påmelding: Bente Voreland tlf. 913-18096

Tilskudd til vedlikehold av private veier:
Søknadsfristen for tilskudd til vedlikehold av private veier
er 1. november. Søknadsskjema, reglement og annen nyttig
informasjon finner du på vår hjemmeside.

Strikkekafe:
Vi samles på Bestestaua torsdag 10. november
kl. 18.00. Hjertelig velkommen!

Julebasar på Bygdeheimen:
Velkommen innom lørdag 3. desember
kl 14.00. Lodd på bok og åresalg. Salg
av grøt og lapper! Velkommen til en
god gammeldags basar!

Kvinnemøte på Frigstad grendehus:

Arrangementet er et samarbeid mellom 10. klasse
ved Iveland skole og
kommunen.

Vi samles fredag 4. november kl. 19.30. Linda Isaksen
kommer med et sterkt vitnesbyrd. Hanne Kirsten Tveit blir
også med. Velkommen til alle damer fra 10-100 år!

Følg med på plakater når det nærmer seg!

Møte på Frigstad grendehus:

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

Vi samles fredag 18. november kl. 19.30. Roger og Elin
Nygård kommer med tale og sang. Hanne Kirsten Tveit
bidrar med sang. Velkommen til alle!

Basar / messe i Iveland bedehus:

Velkommen lørdag 5. november kl. 17.00.
Her tilbys det mer enn 30 kransekaker og andre
fine gevinster. Kafè med pølser og kaker, brus
og kaffe - til inntekt for Normisjons internasjoTT-kort: Aust-Agder fylkeskommune har nale prosjekter. Andakt ved Svein Hillestad.
ansvaret for transporttjenesten for funksjonsHjertelig velkommen til en hyggelig basar
hemmede. Tilbudet omfatter dør til dør transkveld!
port (TT-transport). Søknadsfristen er 15. november. Informasjon på våre hjemmesider.

Bygdebrevet for 20 år siden

Iveland Fotklinikk flytter midlertidig til
lokalene i Iveland Frivilligsentral /
"Bestestaua" tirsdager frem til 2017. Inngang
mot sør, lekeplassen. Ring Helene 906-60927
for time avtale.

Setesdal Revmatikerforening: Det er
et lokallag i Norsk Revmatikerforbund og
omfatter kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Valle, Bygland og Bykle. Kontaktinfo:
Kathe Merete Kjetså ,tlf: 918-53278,
e-post: setesdalen.ag@revmatiker.org

- viktig lokalhistorie I november 1996 var følgende saker i fokus:
a) Oppstart av stedsutviklingsplan for området rundt
Birketveit-tjønna
b) Tre lederkurs for ungdom i forkant av møte i barne–
og ungdomsrådet med fordeling av kr. 20.000,-.
c) Kommunalt tilbud om radonundersøkelser i boliger
d) Påminnelse om kildesortering (ble innført 01.08.96)
e) Frivilligsentralen arrangerte leksehjelp på
Ivelandstaua hver tirsdag. Nils Dåsvatn m.fl. var
tilstede.
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Historien om Jesus:
Søndag 6. november kl. 16.00 vil syngespillet
”Historien om Jesus” av Ivar Skippervold bli
fremført i Iveland kirke. Vi følger fortellingen
om Jesus fra fødselen i Betlehem til påskemorgen, og vi møter Simeon i tempelet, Jesus ved
Genesaretsjøen der han kaller sine disipler, hans
vandring i Galilea, - ja mange av de mest sentrale
Jesusfortellingene. Det blir fremført ni sanger.
To vil synges av det nystartede barnekoret på
bedehuset, og både voksne og barnesolister vil
enten bli akkompagnert av orgel, piano, gitar,
banjo, slagverk, eller via singback.
Vi ønsker store og små velkommen!

Politiske møter i november:
Torsdag 10.11: Rådmannens budsjettforslag
Tirsdag 15.11 kl. 09.00: Formannskapet
Onsdag 23.11 kl. 18.00: Tjenesteutvalget
Tirsdag 29.11 kl. 09.00: Formannskapet
Saksdokumentene finner du på våre
hjemmesider ca seks dager før møtene tar til.

Planer til offentlig ettersyn:

Tømmekalenderen:
Grå dunk (restavfall): 17. november
Grønn dunk (papir): 23. november
Plastsekk (plast):
23. november
Brun dunk (matavfall): 3. og 17. nov.
Glass og metall:
3. november
Skaiå gjenvinningsstasjon er stengt i november.

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 alvorlig eller kronisk sykdom
10) Svært alvorlig fedme, 11) Gravide fra 12. svangerskapsuke
Ta kontakt med Iveland legekontor for vaksine, tlf. 37961230. Priser:
Influensavaksine kr.150,Pneumvax kr.250,-

- Detaljreguleringsplan Vatnestrøm Industriområde:
Siste frist for innspill er 30. oktober. Evt innspill gjøres
via eget skjema på våre hjemmesider.
- Strategisk plan for idrett og friluftsliv:
Planen, skisser og forslag til handlingsprogram 20172020 ligger ute på våre hjemmesider. Evt uttalelse
sendes via eget skjema på våre hjemmesider.
Fristen er 23. november.

Ivelandshallen mandag 7. november

Informasjon fra frivilligsentralen:
Åpningstidene er mandag og onsdag kl. 09.3014.00. Aktivitetsbingo hver onsdag kl. 18.00.

Datakafè tirsdag 8. november kl 18.00:
Bjørn Arild Lindland og Alfred Ø. Fjermeros
hjelper med spørsmål i dataverden. Ta med
egen PC/Nettbrett/Iphone. Enkel servering
(kaffe, te og kjeks).

Kvinneklubb tirsdag 15. nov kl 18.00:
Alle kvinner hjertelig velkommen til
flerkulturell samling. Kaffe, te og frukt.

Julemesse lørdag 26. nov kl. 14.00.
Stikk gjerne innom “Bestestaua” / Iveland
frivilligsentralen. Vi tilbyr salgsbord, åresalg,
lodd på bøkene også barnebok. Salg av grøt m/
saft, kaffe og kaker. Alle hjertelig velkommen.

Shoppingtur Sverige 15.-17.november:
To overnattinger, pris
1990,- inkl. 2 frokoster, transport, bom
penger og ferge.
Påmelding snarest.
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Vi leverer Mitsubishi og Fujitsu varmepumper og utfører service på alle merker.


Priser fra 16900,- ferdig montert

Service 1690,-

Kontakt: Espen Landås 909-48157
Morten Omdal 901-54533

Velkommen til en hyggelig handel!

Iveland bedehus - program november:

Kirkelig aktivitet:

→ CR: Hver onsdag kl. 18.45 - 52 ganger pr år!
→ FIX: Hver mandag

30.10: Gudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/Gunnar Ellingsen

* 29.10: Ungdomskveld kl. 20.00
* 30.10: Søndagsskole kl. 11.00
* 01.11: Manns-klubb kl. 18.00-21.00
* 03.11: Misjonsforeninga kl. 19.30. Leif Holthe
* 05.11: Basar / messe kl. 17.00
* 06.11: Søndagsskole kl. 11.00
* 07.11: Barnekoret øver kl. 17.30-18.30
* 07.11: Glo-møte/enkel bønnesamling kl. 19.30
* 10.11: Torsdagskveld på bedehuset.
Rune Stormark og Husbandet bidrar.
* 14.11: SuperMandag kl. 17.00-19.00
* 17.11: Misjonsforeninga kl. 19.30.
Tale ved Espen Topland
* 19.11: Ungdomskveld kl. 20.00
* 24.11: Torsdagskveld på bedehuset. Tale ved
Elin Fagerbakke
* 27.11: Søndagsskole kl. 10.00 (NB!). Frokost
sammen med ”Lys våken”
* 28.11: SuperMandag kl. 17.00-19.00
* 29.11: Manns-klubb kl. 18.00-21.00

06.11: Gudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/Ivar Skippervold
20.11: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Ivar Skippervold

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. 95878863.
* Ruslegruppa med Lalla (tlf. 917-008349) m.fl.
Spaserer fra Bestestaua tirsdager kl. 13.00.
* Fredagsklubben i hallen 11. november. Buss t/r
fra hhv Skisland og Vatnestrøm kl. 18.30 / 22.30.
* Iveland folkebibliotek er betjent tirsdag 12.0018.00 og torsdag 15.00-18.00. Selvbetjeningsløsning.

Følg Iveland kommune på:
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