Aktivitetshelg på og ved Åkle:
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.
Arrangementet er sponset av Voss production.

Iveland kommune

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022:
Kommunestyret behandler
budsjett og økonomiplan torsdag
13. desember kl. 17.00.

Etter konserten rigger vi til juleverksted.

Julegrantenning & Førjulsmoro:
Søndag 2. desember:
Kl. 17.00: Tenning av
julegrana ved Åkle
Kl. 17.30:
Førjulsmoro i
Ivelandshallen
Musikalske innslag ved barnekoret «Ekko» og
Cecilie Marie Røinås. Baldrian & Musa.
Utdeling av kulturstipend, mineralpremier og
premiering fra «Ut på tur i Iveland». Basar. Følg
med på oppslag, hjemmesider og facebook.

Vatnestrøm grendelag arr jule-fakkeltog
lørdag 1. desember kl. 17.00. Fremmøte ved
butikken. Servering av julegløgg, før toget går
til skolen der det serveres julegrøt. Julesang og
julekos i hallen. Kanskje kommer nissen?

Vatnestrøm-kalenderen 2019:
Utgis i år for 18. gang og vil være i salg fra
begynnelsen av desember. Pris kr. 100,-.
Informasjon; Linda Rosenberg, tlf. 922-96393.

HPV-vaksine:
Gratis til kvinner født f.o.m. 1991: Vaksinen
beskytter mot HPV 16 og 18, som er årsak til 70
prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Snart
går fristen for å ta første av tre vaksinedoser ut.
Etter nyttår må kvinner i målgruppen selv betale
flere tusen kroner for vaksinen. Kontakt helsesøster/sykepleier Berit Marie Sandland, 916-39360
Januar-utgaven av bygdebrevet ligger i din
postkasse ca 27. desember.
Telefon:
Innleveringsfristen er senest
901-17842
mandag 17. desember kl. 08.25.
Mail: fub@iveland.kommune.no
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Idrettskolen:
For at idrettsskolen skal kunne starte
igjen, trenger vi minst 6 voksne som er
motiverte til å være med som leder/
trener. Kontakt Eirin Thomassen hvis
dette er noe du kan tenke deg, tlf. 970
59728.
Idrettsskolen i Iveland holder til i Ivelandshallen og samles
hver onsdag mellom 17.30-18.30. På idrettsskolen skal alle
barn, fra siste året i barnehagen til og med 6. klasse, få et
variert aktivitetstilbud. Vi håper på å starte opp igjen etter
jul hvis vi får nok trenere.

Tabatatrening i Ivelandshallen hver mandag og torsdag
kl 20.00 i regi av Iveland ungdomslag og Iveland idrettslag

Har du bilder du ønsker
«Askeladdens jul»
å digitalisere? Stikk
innom servicetorget, så Askeladden Friteater presenterer sin juleforestilling på Åkle
hjelper vi deg!

Våtservietter må
aldri kastes i
toalettet!!!

kulturarena torsdag 29. november kl. 09.30. Passer for alle
over 3 år. Gratis inngang.
Arrangementet er sponset av
Voss production.

Månedens oppfordring (desember):
Gå på en eller flere førjulsvisitter til
mennesker det er lengde siden du har
sett eller hørt noe fra
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Tømmekalender
Grå dunk (restavfall): 13. desember
Grønn dunk (papir): 19. desember
Plastsekk (plast):
19. desember
Brun dunk (matavfall): 29.11, 13. og 27.12
Glass og metall:
29.11 og 27. des.

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 kontakt utenom åpningstidene ring 55 55 33 33.

Ung Kultur Møtes (UKM):

Brev frå ei øy:
Ny bok fra lokalmiljøet:
Salve Øina har skrevet om
det omfattende samarbeidet
det har vært over Otra,
mellom Iveland og Hægeland. Det gjelder i særdeleshet mellom Øyna og Kile, der det var felles forbruksforening og felles misjonsarbeid. I begge bygdene var det
menn som ble dømt etter konventikkelplakaten.
Trykkinga av boka er bl.a. støtta av kommunen. Boka
selges i Norli bokhandlene og lokale butikker, og er klar
om lag 10. desember. Pris kr. 250,-.
Bilde: 17. mai-feiring i Myrbotn i 1939

Ungdomstilbud på Vatnestrøm:

Moonlight-tilbudet flyttes til aktiviteten tre fredager i
Vi samarbeider med
høst, neste gang 14. desember. Åpent mellom 19.30Vennesla, og mønstringen
23.30. Det blir buss mellom Birketveit - Ivelandstaua blir 8-9. februar 2019.
Vatnestrøm t/r.
Alle barn og unge mellom
10-20 år kan delta. Det
Julebasar lørdag 1. desember kl. 14.00 på Iveland
planlegges workshop lørdag omsorgssenter; God gammeldags basar med salg av
8. desember. Mer info på nett, facebook og i
grøt, lapper, kaffe og brus. Åresalg og lodd på bok!
egne info.ark som deles ut på skolen.
Mange fine gevinster. Velkommen til alle!
Informasjon: Kulturleder, 901-17842

Utbygging av bredbånd:
Iveland kommune vil søke om bredbånd
midler i 2019, og vil i des / jan kartlegge
mobildekning og nett kapasitet for «mindre
tettbygde strøk» i
kommunen.

Iveland IL fotball:
Iveland fotball planlegger
nå sesongen 2019.
For å opprettholde tilbudet til barn i kommunen
så trenger vi flere frivillige til å trene lagene.
Dette gjelder lag i flere aldersgrupper. Vi
trenger folk som er engasjerte og som er
med på å opprettholde idrettslagets
holdningsskapende arbeid.
Politiattest leveres til leder av idrettslaget
Arnulf Bærheim. Interesse meldes til Frode
Jokelid på tlf. 913-13049

Ivelandskaka 2018 - Åkle:

Lørdag 15. desember kl. 12.00.
Innlevering av kaker fra kl. 11.00.
Tema: Fri fantasi
To premier: 1. Beste smak
2. Beste kreativitet.
Smak og vurder kakene mellom kl. 12.00 - 14.00. Vi kårer
de to vinnerne! Påmelding innen 12. desember til
«kakesjef» Lalla tlf: 917-00849

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

Ivelandsmesterskap i lynsjakk:
Avholdes på biblioteket / Åkle torsdag 27. desember kl.
16.00. Påmelding ved fremmøte senest 15.45. Kampene
settes til maks 10
min (5 min pr stk).
Premie til vinneren.
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Pianoundervisning fra januar 2019:

Iveland frivilligsentral:

Hvis alt går etter planen vil vi kunne
tilby piano undervisning ved Iveland
skole fra midten av januar 2019.
Utfyllende informasjon samt søknadskjema vil evt legges ut på våre
hjemmesider fra ca 1. desember.
Kontakt; kulturleder Finn Terje Uberg, 901-17842

* Datakafe: Tirsdag 11. desember kl. 18.00
* Småbarnstreff: Hver tirsdag kl. 09.30-12.00

Strikkekafe - juleavslutning:

Influensavaksine:
Følgende grupper/personer anbefales å ta årets
vaksinasjon: Alle fra fylte 65 år, barn og voksen med
kroniske sykdommer, diabetes mellitus type 1 og 2,
kroniske luftveissykdommer, kroniske hjerte– og kar
sykdommer, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, nedsatt immunforsvar, annen alvorlig eller kronisk sykdom,
svært alvorlig fedme samt gravide fra 12. svangerskapsuke.
Ta kontakt med Iveland legekontor - tlf. 379-61230
Influensavaksine kr.150,- Pneumvaks. kr. 350,-

Demens i familien:
Vennesla og Iveland
kommuner arrangerer
“Pårørendeskolen” Et tilbud til pårørende og nære venner av mennesker som
er rammet av demens. Det blir 4 samlinger (12. februar,
26. februar, 12. mars og 26. mars (alle dager mellom
17.30-20.30)), med foredrag, film og samtaletilbud.
Sted: Herredshuset Vennesla.

Torsdag 13. desember kl. 18.00.
Det blir servert ribbe, dessert, kake og
kaffe. Og kanskje blir det litt moro! Husk å
ta med noe å selge hvis du har noe til det
interne julemarkedet! Påmelding innen 11.
desember til Evelyn tlf:
99239497 eller Marit
tlf: 91123519.

Vi holder åpent på julaften!
I år holder frivilligsentralen åpent på julaften
dersom man får nok påmeldte. Det serveres
steik med tilbehør og riskremt 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» fredag 7. desember kl. 15.00
-18.00. Mulighet for å kjøre hest og kjerre, og
det blir salg av pølser, lappe, kaffe, brus og
mye mer. Mini-marked med salg av brød,
flatbrød, gome, prim, lefse m.m.

Påmelding innen 1. februar på tlf. 381-50960.
Utfyllende informasjon kommer på våre hjemmesider.

Politisk møte i desember:
Kommunestyret torsdag 13. desember.
Saksdokumentene vil du som alltid
finne på våre hjemmesider ca 6 dager
før aktuelt møte.
Møteplanen for 2019 ligger ute på våre hjemmesider.

Kontaktinfo:
414-82383
Våre åpningstider:

Bygdekino på Åkle:
Onsdag 28. november
kl. 18.00 og kl. 20.00.
Mat og drikke kan
du kjøpe på
Joker Iveland
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Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09.30-14.00
Husk bingo hver onsdag mellom 18.00-20.00

Iveland skytterlag:
Innendørs skyting i Ivelandshallen
hver onsdag (ikke 2. juledag) kl.
18.00. Info: Hans Ivar Eieland, tlf. 952-21082

Iveland bedehus - program desember:

Julemarked i Krydderhuset:

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

Lørdag 8. desember kl.12.00 – 15.00 blir det nystekte
brød fra bakerovn, smultringer, lefser og julekaker å få
kjøpt, fin husflid og litt av årets honning, krydder m.m.

* 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
* 06.12: Misjonsforeningen kl. 19.30.
Tale v/Egil Grindland
* 07.12: Fredagsklubb kl. 19.00
* 09.12: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00
* 10.12: Barnekor kl. 17.30
* 11.12: CR team kl. 18.00
* 12.12: Ungdomskveld kl. 19.30
* 13.12: Torsdagskveld kl. 19.30
* 20.12: Misjonsforeningen kl. 19.30.
Tale v/Heidi Øina
* 23.12: Storsamling m/søndagsskole kl. 11.00
* 30.12: Storsamling, familiemøte kl. 11.00.
Middag. Juletrefest etter middagen.

Nytt tilbud for elever i 5.-8. klasse:
Hver første fredag i måneden blir det fredagsklubb på bedehuset, første gang 7. desember
kl. 19.00-21.00. Det blir lek og moro, andakt
og kiosk. Vi håper å se mange!

Åpningstider i romjula (27. og 28.12):
* Servicetorget/kommunehuset: 10.00-14.00
* NAV-Iveland: Åpent fredag 12.00-14.00
* Legekontoret: Stengt begge dagene
———————————————————Vi minner om at løse gjenstander ikke skal oppbevares ved gravene. Dette er spesielt viktig å
fjerne før snøen kommer, slik at det ikke blir
ødelagt eller hindrer kirkegårdsarbeidet i løpet av
vinteren. Utbrente lys eller lykter med glass som
ikke er i bruk må fjernes.
Iveland menighet trenger vikar for kirketjener.
Ta kontakt med kirkeverge Adina Skaiaa for
nærmere informasjon, tlf 97 50 61 90

Velkommen til Krydderhuset i Omestadveien 2

Julekonsert mandag 10. desember:
Kristiansand Frikirkes Kammerkor og folkemusikkgruppa
Raabygg holder konsert i Iveland kirke mandag 10.
desember kl. 19.30. Vi fremfører musikk utelukkende fra
Agder, og koret har fått nye, vakre arrangementer fra Jon
Kleveland. Vil du høre en litt annerledes og unik julekonsert, så må du finne veien til Iveland kirke denne kvelden.
Billetter
selges ved
inngangen
(kr. 200 /
100)

Kirkelig aktivitet:
16.12: Sanggudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland. Barnekoret
Ekko og Iveland hornorkester
blir med.
24.12: Familiegudstjeneste i Iveland kirke kl. 16.00 v/
Fredrik Netland.
26.12: Høytidsgudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland

Husk også:
* Julegada i Vennesla 13.- 20. desember
* Gå-grupper: Bli gjer ne med oss på tur i nær omr ådet, 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
Aagesen 482-15470

Følg Iveland kommune på:
Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 14. desember
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