Ledige stillinger i Iveland kommune:
Fagarbeider ved drift og utvikling:
Ledig 100% stilling fra 1. mars 2020.
Søknadsfristen er 11. oktober. Annonseteksten
finnes på nettsidene.
To sykepleier stillinger:
a) Sykepleier 50% natt (inkl. hver 3. helg),
vikariat fra 15.09.2019 til 31.05.2020 (med
mulighet for fast ansettelse).
b) Sykepleier 15% fast stilling helg, ledig fra
dags dato.
Søknadsfristen for begge stillingene er 30. sept.
Annonseteksten finnes på våre hjemmesider.

Ledige lokaler Åkle:
Vi har nå ledig areal for utleie. Det er de
tidligere lokalene til Tuva Interiør & Spiseri
som står klare. Følgende gjelder:
* Leiepris er kr. 1.000,- pr kvadratmeter per år
* Arealet er på 71 kvadratmeter
* Ny leietaker må være næringsdrivende og mva
pliktig
* Utleier foretrekker handelsvirksomhet, eller
virksomhet som er med på å gjøre bygget til en
god møteplass.
Info: Næringssjef Egil Mølland, tlf. 908 75 626

Følg Iveland kommune på:

Bygdekino onsdag 23. oktober
Kl. 18.00 vises «Kaptein
Sabeltann og Den magiske
diamant»
Filmen kl. 20.00 er ikke
klar i skrivende stund.
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Søknad om barnehageplass innen 1. oktober:
Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to ganger
i året. Søknadsfristen for 2. opptak er 1. oktober. Benytt
elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside.
Kontaktpersoner: Rådgiver Bente Voreland (913-18096) og
enhetsleder barnehagene Beate Frigstad (984-24291)

Verdensdagen for psykisk
helse - årets tema «Gi tid»:
Årets kampanje har som mål å
oppfordre oss alle til å bruke
tiden på å gjøre ting som er godt for
den psykiske helsen.
I Iveland markerer vi dagen med stand på skolene og ved
Joker Iveland utover dagen.

Temamøte 10. oktober kl. 17.00:
Hvordan er det å vokse opp i Iveland? Asle Bentsen (bildet)
fra KoRus Sør presenterer funn fra
ungdataundersøkelsen.
Arrangementet er for unge i alle aldre, og for
deg som er interessert i barn og unges
framtid. Velkommen til bedehuset kl. 17.00.

Frivillighetsdag lørdag 19. oktober:
Velkommen til frivillighetsdagen i Ivelandshallen lørdag
19. oktober kl. 14.00 - 21.00. Marked, stand, salg av
diverse varer, underholdning og konsert med Lindesnes
trekkspillklubb kl. 19.00
(inngang kr. 150,-).
Vi har laget eget
informasjonsskriv om
denne dagen.

Mat og drikke kan man
handle på Joker Iveland.

Månedens oppfordring (oktober):
November-utgaven ligger i din postkasse ca 31.
oktober. Innleveringsfristen er
Telefon:
mandag 21. oktober kl. 11.00.
901-17842
Mail: fub@iveland.kommune.no

Hva om du gjorde mot andre det du hadde
ønske om at andre skulle gjort mot deg? For,
den største glede du kan ha det er å gjøre andre
glad. Gjerne hver dag!
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Tømmekalender:
* Grå dunk (restavfall):
* Grønn dunk (papir):
* Plastsekk (plast):
* Brun dunk (matavfall):
* Glass og metall:

Valginformasjon:
17. oktober
23. oktober
23. oktober
3, 17. og 31. okt.
3. og 31. oktober

Kommunevalget er unnagjort og
709 Ivelendinger avga sin
stemme. Det gir en
valgdeltakelse på 71,4%.

Det nye kommunestyret samles 24. oktober, og består av:
Lars Arnfinn Flatelid, Frp
Gro-Anita Mykjåland, Sp (ordfører)
Kaja Honnemyr, Sp
Politiske møter
Åpningstider ved NAV-Iveland: Sondre Rosenberg, Sp
i oktober 2019:
Berit Hauan, Sp
Veiledningssenteret har følgende åpningstider Øyvind Honnemyr, Sp
Onsdag 9. oktober:
for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag og
Hans Ivar Eieland, Sp
Tjenesteutv. kl 18
Jan André Myhren, Høyre
fredag mellom 12.00-14.00.
Tirsdag 15. oktober
Kristin Kartevoll Myhren, Høyre
Har man timeavtale vil denne finne sted i
Formannskapet kl.
Alfred Øyna Fjermeros, Høyre
åpningstidene som er 09.00-15.00. Kontakt
09.00
Kjetil Lee Vidnes, Høyre
utenom åpningstidene; ring 55 55 33 33.
Terje Møkjåland, Krf (varaordfører)
Torsdag 24.oktober
Sidsel Frafjord, Krf
Kommunestyret
Tor Håkon Thomassen, Krf
kl. 18.00.
Sondre Birkeland , Krf
Saksdokumentene
Sig Tove Aasen, Ap
finner du på web
Bjørg Nygaard, Ap
Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent
tirsdag 29. oktober kl. 16.00 - 19.00

Brøyting av private veier 2019/2020:

Biblioteket på Åkle er vanligvis betjent
tirsdag 12.00-18.00 og torsdag 15.00-18.00.

Lyttevenner - oppstartsamling:

Dersom du har benyttet denne ordningen, men ønsker å si
opp avtalen, må dette gjøres innen 1. oktober. Det er ikke
nødvendig å gi beskjed dersom man ønsker å videreføre
eksisterende avtale.
Dersom du ønsker å bli med på ordningen, og få veien
brøytet / strødd, og ikke tidligere har vært med på
ordningen, må du søke via eget elektronisk skjema på våre
hjemmesider innen 1. november.

Tirsdag 15. oktober kl. 16.00 samles vi på
biblioteket, Åkle. Vi trenger flere lyttevenner, Info: Driftsleder Jonny Lilletveit, tlf. 950 19 686
derfor inviterer vi til en samling litt utenom
Basar på Vatnestrøm:
det vanlige:
Basar på Aktiviteten lørdag 12. oktober kl. 14.00. Salg av
> Hva er en lyttevenn?
kaker, kaffe og brus. Om du har gevinster å bidra med, kan
> Hvordan organiserer vi oss i år?
de leveres til Siri Furholt, mob. 911 23 575.
Elever fra Iveland skole underholder. Vi tar
en prate over en kaffekopp! DU er hjertelig
Aktiviteter på Aktiviteten:
velkommen, om du bare vil høre hva dette er,
eller om du har tenkt å bli med i år igjen!
> Småbarnstreff: Fredagene 4. og 18. oktober kl. 10.00
> Moonlight: Fredag 4. oktober kl. 19.30-23.30
> Strikkekveld: Onsdag 9. oktober kl. 19.00
Iveland skytterlag
> Fredagsklubb: Fredag 11. oktober kl. 19.00-22.30
> Basar: Lørdag 12. oktober kl. 14.00
Innendørsskyting i Ivelandshallen hver onsdag kl.
18.00. Alle er velkommen!
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Torsdag 31. oktober kl.
17.00-19.00; Hallovenn:

Iveland frivilligsentral:

Velkommen til årets
«Hallovenn» i Ivelandshallen.
Det blir underholdning, godteri og morsomme aktiviteter.
Arrangementet er åpent for
alle og gratis. Det blir kafe 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 45 440.

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr, bibelhistorie
etc. Pris fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr gode pakkepriser.

Høstferie på Kilandsenteret:
* Fredag 27. sept - Mandag 30. sept: Familieleir
* Onsdag 2. oktober - lørdag 5. oktober:
Barn og ungdom mellom 8-15 år.

> Småbarnstreff hver tirsdag kl. 09.30-13.00
> Datakafe tirsdag 8. oktober kl 18.00
> Strikkekafe torsdag 10. oktober kl 18.00
Det blir noe å bite i, kaffe og te. Alle er
velkommen, med eller uten håndarbeid!
> Komper onsdag 30. oktober kl. 10.00

Åpningstider:
Mandag og onsdag: 09.30 - 14.00.
Tirsdag 09.30 - 13.00
Bingo hver onsdag 18.00 - 20.00
Kaffekosen; søndager mellom 18.00 - 20.00

Kontaktinfo:
414 82 383

Nytt kommunenummer:

Påmelding og informasjon via sentralbordet på
kommunehuset,
tlf. 379 61 200

TV-aksjonen søndag 20. oktober:
Årets TV- aksjon går til CAREs arbeid for å skape et
bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare
områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å
tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og
få sin stemme hørt.

Fra 1. januar 2020 bytter vi kommunenummer
fra 0935 til 4218. Dette involverer bl.a. ulike
datasystem, og for dere som innbyggere betyr
dette:
a) Neste runde med kommunale avgifter
kommer til å bli fakturert i oktober istedenfor
november.
b) I 2020 vil kommunale avgifter bli fakturert en
måned senere enn vanlig.
Info: Driftsleder Jonny Lilletveit, 950 19 686

Vi håper du har lyst til å bidra denne dagen, enten ved å
gi et bidrag og/eller være bøssebærer. Meld inn din
Moonlight Iveland:
interesse på blimed.no eller send mail til ordfører
> Hver torsdag på Ivelandstaua mellom 16.30Gro-Anita Mykjåland,
21.30
gam@iveland.kommune.no
> Fredag 4. oktober på Aktiviteten kl. 20.00Bli gjerne med på «verdens
23.30. Buss fra Iveland via Ivelandstaua
største dugnad»!
> Fredag 18. oktober på Ivelandstaua kl. 20.0023.30
Kommunestyret har i møte 12. september vedtatt en utbygging av Skaiå barnehage innenfor en ramme på
23 millioner kroner i løpet av de neste fire årene. Tegningen under viser foreløpig fasade mot sør:
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Fredheim leirsted på Vatnestrøm: Ordførerens hjørne:
Vi søker ny bestyrer / bestyrerpar til vårt leirsted ved Oggevatn. Fredheim leirsted eies av
pinsemenighetene i Aust- og Vest-Agder.
Vi tilbyr egen, fri bolig på leirstedet mot å ha
tilsyn, noe vedlikehold og ta imot gjester som
leier stedet. Alternativt en økonomisk
kompensasjon hvis bolig ikke benyttes.
Du må være selvstendig og ansvarsbevisst,
service innstilt overfor leietakere og levere
politiattest ved tiltredelse.
Det foreligger egen instruks for bestyrer.
Bestyrer rapporterer til styret for leirstedet ved
styreleder.
Interesserte kan henvende seg til / sende søknad
til Vidar Myhre, Granlia 39, 4620 Kristiansand.
vidarmyhre@hotmail.com, mobil 95961957

Iveland bedehus - program oktober:
> 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
* 30.09, 14.10 og 28.10: Barnekoret kl. 17.30
* 08.10: Kia kl. 18.00
* 08.10: Nådegaveseminar del 2 kl. 19.30
* 09.10: Ungdomskveld kl. 19.30
* 10.10: Misjonsforeningen kl. 19.30.
Frikstad musikk kor kommer.
* 13.10: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 19.10: 20/40 kl. 20.00
* 22.10: Nådegaveseminar del 3 kl. 19.30
* 23.10: Ungdomskveld kl. 19.30
* 24.10: Misjonsforeningen kl. 19.30.
Sokneprest Fredrik Netland kommer.
* 25.10: Fredagsklubben på bedehuset kl. 19.00
* 27.10: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 29.10: Kia kl. 18.00
* 29.10: Salig blanding kl. 19.30
* 31.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 11. oktober kl. 19.00-22.30.

Takk for tilliten!
Da var kommunevalget i Iveland
gjennomført og 17 representanter
fra Sp, Krf, Ap, H og Frp er klare
for å starte sitt verv som folkevalgt
de neste 4 årene. Dere kan tro
spenningen var stor under partienes
valgvake når resultatene tikket inn. Jeg vil på vegne av de
folkevalgte i Iveland få takke for tilliten!
Noe av det siste det sittende kommunestyret skal gjøre er å
organisere TV-aksjonen den 20. oktober i kommunen.
TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et
bedre liv for fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare
områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine
egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme
hørt i samfunnet.
Tenk deg at du blir født som kvinne i et av verdens fattigste
land, eller at du ble revet ut av en trygg tilværelse og skulle
overleve omgitt av krig eller konflikt. Hvilke muligheter har
du til å skape et godt liv for deg selv? Og dersom du har barn
– hvilken fremtid kan de få?
Ulikhetene i verden er enorme, og det er som oftest kvinner
som rammes hardest av urett.
Hvert år blir 15 millioner jenter under 18 år giftet bort. To
tredjedeler
av verdens analfabeter
er kvinner.155 land har
Fredagsklubben
i Ivelandshallen
lover som begrenserfredag
kvinners frihet
og muligheter, som blant
8. mars
annet forbyr kvinner å arbeide uten samtykke fra ektemannen.
TV-aksjonen er Norges største dugnad og du kan være med å
gjøre en forskjell ved å gi et bidrag den 20. oktober eller ved å
være bøssebærer under TV-aksjonen den 20. oktober! Du kan
melde deg som bøssebærer ved å registrere deg på nett, på
siden «blimed.no» eller sende en mail til
meg: gam@iveland.kommune.no
Håper du blir med!
Med beste hilsen

Kirkelig aktivitet:
Gudstjeneste i Iveland kirke søndag 6. oktober kl. 11.00
v/Fredrik Netland. Offer til menighetsarbeidet.

Fellesturer i Iveland:
Ruslegruppa samles ved Iveland kir ke hver tir sdag
kl. 13.00. Kontaktperson; Lalla tlf. 917-00849
Gå-gruppa samles ved bedehuset mandager kl. 10.00
og ved parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl.
10.00. Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470
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