Ledige stillinger i Iveland kommune:
Vi har ledige stillinger som fagarbeider, regnskapskonsulent og tilkallingsvakter i barnehagene
med søknadsfrister i slutten av november.
Info på våre hjemmesider.

Åpningstider julen 2019:
Kommunehuset (servicetorget): 23.12-30.12 kl.
10.00-14.00. Vanlig åpningstid fra 2. januar
NAV: Vanlige åpningstider 23.12 og 30.12 kl.
12.00-14.00
Legekontoret: Stengt 27.12 og 30.12.
Alle kontor er stengt på julaften og nyttårsaften.
En del ansatte bruker gjerne juletiden til å ta ut
avspasering og feriedager. Dersom du ønsker
kontakt med spesifikke fagfolk, bør du avtale
møte i forkant.

VERDENSPREMIERE!
Onsdag 18. des kl. 20.00
har vi verdenspremiere på
filmen «Star Wars - The
rise of Skywalker»!!
Lucasfilm og regissør J.J.
Abrams slår seg igjen sammen for å ta publikum med
på en ny episk reise til en
galakse, langt, langt borte
med Star Wars; The Rise of
Skywalker. Dette er det siste
kapittelet i den høyt verdsatte Skywalker-sagaen hvor nye legender blir født og den endelige
kampen for frihet gjenstår.

Kl. 18.00 vises filmen «Sauen
Shaun - Farmageddon» (6 år).
Mat og drikke kan man handle
på Joker Iveland.

Julebasar:
Lørdag 7. desember kl
14.00 blir det god
gammeldags basar på
Iveland omsorgssenter.
Åresalg og lodd på bok.
Mange fine gevinster. Salg av grøt, kaffe, brus og
lapper. Velkommen til store og små!
Januar-utgaven ligger i din postkasse ca 30. desember. Innleveringsfristen er
Telefon:
tirsdag 17. desember kl. 20.00.
901-17842
Mail: fub@iveland.kommune.no
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Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023:
Kommunestyret samles torsdag 12.
desember kl. 17.00, der budsjett/
økonomiplan blir en av sakene.
Saksdokumentene finner du på våre
hjemmesider ca 6 dager før møte.

Vaktmesterkurs i Ivelandshallen:

- tirsdag 3. desember kl. 19.00

Lag og foreninger fra Iveland kommune må ha godkjente vaktmestere
for å kunne benytte Ivelandshallen
gratis.
Vaktmesterkurs tar en liten time og
gjennomføres annet hvert år. Det finnes i skrivende stund
omlag 30 godkjente vaktmestere. Kurset som avholdes 3.
desember vil være gyldig for 2020 og 2021.

Førjulsmoro & julegrantenning
Søndag 1 desember:
Kl. 17.00: Tenning av julegrana ved Åkle
Kl. 17.30: Førjulsmoro i Ivelandshallen
Musikalske innslag, Baldrian & Musa, Utdeling av kulturstipend og premiering fra «Ut på tur i Iveland». Basar og
salg av grøt, pølser og kaker. Følg med på oppslag,
hjemmesider og facebook.
Tenning av julegrana på Vatnestrøm lørdag 30.
november kl.17.00. Fremmøte skolen.

Månedens oppfordring (desember):
Gå på en førjulsvisitt til mennesker det er lenge
siden du har sett eller hørt fra
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Tømmekalender:
* Grå dunk (restavfall):
* Grønn dunk (papir):
* Plastsekk (plast):
* Brun dunk (matavfall):
* Glass og metall:

12. desember
18. desember
18. desember
12. og 27. des.
27. desember

Valg av representanter til ungdomsråd og råd
for eldre og personer med funksjonsnedsettelse:
Iveland kommune skal for perioden 2019-2023 oppnevne
"Ungdomsråd" og "Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse".

Vi ønsker kandidater
til de to rådene. Du
gjerne kontakte
Åpningstider ved NAV-Iveland: må
noen du mener bør
Veiledningssenteret har følgende åpningstider være med og
for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag og
oppfordre de til å
fredag mellom 12.00-14.00.
melde sin interesse. Vær frimodig å meld gjerne inn ditt
Har man timeavtale vil denne finne sted i
eget kandidatur! Innmelding skjer til leder av valgnemnda,
åpningstidene som er 09.00-15.00. Kontakt
Berit Hauan (951 32 351), innen 5. desember. Kommuneutenom åpningstidene; ring 55 55 33 33.
styret vil etter planen velge de to rådene 12. desember.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.
Feiing og tilsyn på hytte/fritidsbolig:
Fra og med 2019 skal alle hus og hytter
være med i feie/tilsynsordningen, og fakturering vil skje i 4. kvartal. Ifølge ny forskrift
skal feieren sjekke brannsikkerheten og feie
skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger på
lik linje med vanlige boliger.

Vatnestrøm kalenderen 2020:

Utfyllende info. på våre hjemmesider.

Utgis nå for 19. gang og vil
være i salg fra begynnelsen av
desember på sentrale steder i
kommunen. Pris kr. 100,-.
Informasjon: Linda Rosenberg;
tlf. 922 96 393.

Inspirasjon med kunstmaling:

Iveland skytterlag:

Iveland ungdomslag ønsker å invitere deg fra
14 år og oppover til en inspirasjonskveld med
kunstmaling tirsdag 21. januar. Maling er en
kjempe fin hobby som vi ønsker og motivere
deg til å prøve! Veronica og Bitta blir med
denne kvelden, og holder materialer!
Påmeldingsfrist er torsdag 16. januar til
Veronica Birkeland, tlf. 924 35 552.
Pris:
* Medlem kr. 50,* Ikke medlem kr. 200,- (prisen inkluderer
medlemskap) - Vipps: #558743

Drømmestipendet:
Har du et talent innen musikk, skriving, dans
m.m. og er mellom 13-20 år (født tidligst i
2000 og senest i 2007), kan du bli vurdert i
forbindelse med Drømmestipendet.
Alle kan melde sin interesse, man trenger
ikke være med i kulturskolen.
100 stipender a kr. 15.000,- deles ut i mai.
To Ivelendinger har mottatt stipendet de siste
årene. Kontakt kulturleder (901 17 842) eller
fub@iveland.kommune.no innen 5. januar
dersom du er interessert i å bli nominert.

Innendørsskyting i Ivelandshallen hver
onsdag kl. 18.00 t.o.m. 18. desember.
Alle er velkommen!

Aktiviteter på Aktiviteten:
> Småbarnstreff: Fredagene 29. nov og 13. des kl. 10.00
> Moonlight: Fredag 29. november kl. 19.30 - 23.30
> Strikkekveld: NB! Ingen strikkesamling i desember
> Julegranbrenning søndag 5. januar kl. 16.00.

Kurs i pølselaging:
Vatnestrøm grendelag og
Iveland bygdekvinnelag inviterer til kurs i pølselaging. Vi
lærer hvordan man lager ulike
Morrpølse
type pølser på tradisjonelle
gamle metoder (julepølse,
morrpølse m.fl.) Kurset blir på Aktiviteten - Vatnestrøm,
torsdag 12. desember fra kl.18.00-22.00.
Kursholder: Andreas Aspevoll. Påmelding til Turid Løyning Homme, tlf. 958 97 867, innen tirsdag 10. desember.
Pris for kurset:
* 150 kr for medlemmer av foreningen (e)
* 250 kr for ikke medlemmer
Enkel servering. Velkommen til pølsekurs!
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Influensavaksinen er kommet:

Ta kontakt med legekontoret (379 61 230) hvis du
har fastlege i Iveland og er i risikogruppe.
Grupper som anbefales influensavaksine er:
* Alle fra fylte 65 år
* Barn og voksne med kroniske sykdommer
* Diabetes type 1 og 2
* Kronisk luftveissykdom
* Kronisk hjerte-karsykdom
* Kronisk leversvikt
* Kronisk nyresvikt
* Nedsatt immunforsvar
* Annen alvorlig eller kronisk
sykdom
* Svært alvorlig fedme
* Gravide fra 12 svangerskapsuke

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr,

bibelhistorie etc. Pris fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr
gode pakkepriser. Tlf. 901 17 842

Iveland frivilligsentral i desember:
> Småbarnstreff hver tirsdag kl. 09.30-13.00
> Datakafe tirsdag 10. desember kl. 18.00

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

Åpent hus 1. desember kl. 14.00-16.30:

Store og små er hjertelig velkommen! Salg av julemat.

Jul for alle:

Det blir julefeiring på Frivilligsentralen på selve juledagen.
Sokneprest Fredrik Netland
kommer innom, og middag
serveres fra kl. 17.30. Dørene åpnes kl. 16.00.
Velkommen skal du være! Bindende påmelding på
telefon 414 82 383 innen fredag 13. desember.
Pris: 150.- pr voksen

Kommuneplanens arealdel 2020-2030:

Strikkekafe torsdag 12. des kl 18.00:

Hvor skal vi bygge, hvor skal vi leke, hvor skal vi
ha næring, hvor skal vi nyte? Mange spørsmål DU kan komme med innspill!
Det vil bli avholdt åpne møter på nyåret. Fristen
for innspill er 1. mai 2020. Det ligger ute en god
del informasjon på våre hjemmesider, med muligheter for å komme med elektroniske innspill.

Det serveres grøt, kaffe, te og noe
attåt. Velkommen til frivilligsentralen med eller uten håndarbeide!

Kontaktinfo:
414 82 383

Julekonsert i Iveland kirke:
Vi synger julen inn med kjente og kjære julesanger, i Iveland kirke søndag 15. desember kl. 11.00.
Medvirkende:
* Iveland hornorkester og gjester fra Evje og
Hornnes musikkorps
* Kor med sangere fra Iveland og Vennesla

Gudstjenester:
01.12: Familiegudstjeneste kl. 10.00 v/F.Netland
15.12: Sanggudstjeneste kl. 11.00 (se over)
24.12: Familiegudstjeneste kl. 16.00 v/F.Netland
26.12: Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/F.Netland

Juletrefest
7. januar
kl. 18.00

Ivelandmesterskapet i lynsjakk:
Avholdes på biblioteket / Åkle mandag 30. desember
kl. 14.00. Påmelding ved fremmøte senest 15 min før.
Trekning av kamper, som settes til maks 10 min pr
kamp (5 min pr person). Premie til vinneren.

UngKulturMøtes:
Vi arrangerer felles mønstring
med Vennesla i Vennesla
kulturhus lørdag 8. februar.
Åpent for alle kreative kulturuttrykk for barn og ungdom
mellom 10-20 år.

9

Påmelding på ukm.no fra dags dato.
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Ordførerens hjørne:
Årets julekalender!
Plutselig er adventstida her og forberedelser til den og julen er sikkert
i gang hos noen av dere. I skrivende
stund knas neste års budsjett og
økonomiplan og for Iveland kommune sin del har det aldri vært mer
krevende enn de neste årene med tanke på økonomisk ramme
og handlingsrom. Men vi skal komme i mål.
Førjulstida er forbundet med litt kjas og mas, men først og
fremst så går vi nå inn i ei tid som er preget av glede og forventning. Og julekalenderen hjelper oss å telle ned til jul.
Dessverre så opplever noen nedtellingen som vond, de gleder
seg ikke til jul. Kanskje har de ikke et fellesskap de tilhører,
eller de har det ikke så godt i familien. Vi kan alle ha vårt som
vi strever med – stort eller smått – som kan oppleves ekstra
vondt inn mot julen.

Iveland bedehus - program desember:
> 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
* 28.11: Torsdagskveld kl. 19.30
* 29.11: Fredagsklubben (de yngste) kl. 19.00
* 30.11: 20/40 kl. 20.00
* 05.12: Misjonsforeningen kl. 19.30. Tale ved
Åge Solsvik
* 08.12: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00
* 10.12: KiA kl. 18.00
* 12.12: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 19.12: Misjonsforeningen kl. 19.30.
Vi synger julesanger. Heidi innleder
* 22.12: Storsamling & Søndagsskole kl. 11.00

Kunne vi bak kalender-lukene se for oss en god gjerning like
mye som en sjokolade? Et smil, en prat eller et vennlig blikk.
Til noen du ikke kjenner? Kanskje kan nedtellingen til julaften
utfordre oss på å hver dag gjøre noe som gleder andre? Kan
årets julekalender være til glede for både en selv og for andre?
Kjære alle sammen, la adventstiden dette året bli en tid der vi
dyrker tradisjoner, men samtidig våger å lage nye tradisjoner
som gleder og varmer andre mennesker. Slik at ingen står
Fredagsklubben
i Ivelandshallen
utenfor
og lengter inn.

mars
La oss gå høytiden ifredag
møte med8.
løftet
blikk på familie, venner,
naboer og de som ikke har noen rundt seg. Sett gjerne av tid til
å stoppe opp ved de små betydningsfulle opplevelsene underveis - du skal se det blir jul uansett.
Jeg ønsker alle en fin
førjulstid!

Beste hilsen

Nyttårsfeiring 31. desember kl. 19.00:

Husk også:

Celebrate Recovery inviterer til nyttårsfeiring på
bedehuset, med middag, andakt og enkel underholdning. Pris kr. 200,- barn under 10 år gratis.
Bindende påmelding ved innbetaling til vippskonto 504693. Velkommen store og små!

Gå-gruppa samles ved bedehuset mandager kl. 10.00
og ved parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl.
10.00. Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 13. desember kl. 19.00-22.30.

Følg Iveland kommune på:

Startlån fra kommunen:

Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til
kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.
Søknad om startlån skal sendes kommunen du bor i.
Det innføres elektronisk
søknadsbehandling på startlån
fra 1. januar 2020.
www.husbanken.no
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