Fremtidig skolestruktur:
Et høringsdokument legges ut på våre hjemmesider første uka i november. Vi inviterer til informasjons– og dialogmøter på følgende tidspunkt.
* Onsdag 10. nov. kl. 18.00: Vatnestrøm skole
* Torsdag 11. nov. kl. 19.00: Kommunehuset
Høringsperioden vil være frem til ca 1. januar.
Eventuelle innspill sendes inn digitalt via våre
hjemmesider. Etter planen vil saken sluttbehandles i kommunestyret torsdag 10. februar.

Iveland kommune

Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025:
Rådmann Sten Albert Reisænen presenterer
sitt forslag til budsjett 2022, økonomiplan
2022-2025 i kommunestyresalen torsdag 4.
november kl. 18.00. Møte er åpent for alle.
Du kan følge hele presentasjonen via våre
hjemmesider. Dokumentene vil være
tilgjengelige på våre hjemmesider fredag 5.
november.

Elvelangs på New Zealand:
Åkle kulturarena tirsdag
23. november kl. 19.00.
André Pedersen forteller
om fiskeopplevelser i New
Zealands villmark. Det blir
bilder og video.
Inngang kr. 100,- (vipps)
inkl en kaffeskvett og noe å
bite i.

Tenning av julegran & førjulsmoro:
Tradisjonen tro tenner vi julegrana ved Åkle 1.
søndag i advent kl. 17.00. I år blir det søndag
28. november.
Vi håper å kunne
tilby førjulsmoro
i Ivelandshallen
umiddelbart etterpå.
Arrangementet er
under planlegging. Følg med på plakater, nettsider og sosiale
medier fra midten av november.
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Videre saksgang:
* Tirsdag 9. nov kl. 08.30: Budsjettdrøfting formannskapet
* Mandag 15. november kl. 21.00: Siste frist på innspill.
Disse legges frem for de politiske utvalgene
* Onsdag 17. november: Behandling i tjenesteutvalget
* Tirsdag 23. november: Behandling i formannskapet
Formannskapets innstilling ligger ute i to uker. Muligheter
for å komme med innspill.
Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan torsdag
9. desember kl. 19.00.

Vaktmesterkurs:
Lag og foreninger fra Iveland kommune må ha godkjente
vaktmestere for å kunne benytte Ivelandshallen gratis.
Vaktmesterkurs tar en liten time og gjennomføres hvert
annet år. Det finnes i skrivende stund omlag 25 godkjente
vaktmestere i Ivelandshallen. Disse har en kommunal
godkjennelse for 2020 og 2021.
Kurset tirsdag 30. november kl. 18.30 vil være gyldig for
2022 og 2023. Private som ønsker å leie Ivelandshallen får
redusert leie ved å ha gyldig kurs.
Kontakt kulturleder,
901-17842 dersom det
er spørsmål om kurset
eller om du er godkjent
som vaktmester.

Vi søker etter sykepleiere:
Annonse ligger ute på våre hjemmesider.
Søknadsfristen er 31. januar 2022.
Neste bygdebrev er trolig klart mandag 29. november. Info sendes til fub@iveland.kommune.no
alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest
fredag 25. november kl. 09.00

Nye regler for smittesporing og koronatesting:

Det blir nå mye mindre bruk av karantene. Samtidig får den enkelte mer
ansvar for å finne og kontakte nærkontakter. Vi har lagt ut
en god og informativ artikkel på våre hjemmesider.
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Tømmekalender oktober:

Iveland frivilligsentral informerer:

* Grå dunk (restavfall): 11. november
* Grønn dunk (papir): 17. november
* Plastsekk (plast):
17. november
* Brun dunk (matavf.): 11. og 25. november
* Glass og metall:
25. november

Aktivitetsoversikt for november:
* Strikkekafe torsdag 11. november kl 18:00
* Datakafe tirsdag 9. november kl 18:00
* Historisk kafe torsdag 25. november kl. 18.00
* Lunsj hver mandag kl 12:00 - kr 40
* Middag hver onsdag kl 12:00 - kr 80
* Aktivitetsbingo hver onsdag kl 18:00
* Kaffekos hver søndag kl 18.00. Siste søndag i mnd med quiz
* Allsangkveld (nytt!): Tir sdag 16. november kl. 19.00

Skaiå gjenvinningsstasjon
… holder STENGT i november

I november er det Bjørg Petersen som stiller ut sine malerier.
Offisiell åpning mandag 1. nov kl. 17.30
Åpningstider mandag – torsdag kl 09:00 – 15:00

Bygdekino tirsdag 9. november:
Kl. 18.00: «Petter Kanin
hopper hjemmefra»
Kl. 20.00: «Nordsjøen»
Kinomat i fast og flytende form kan man kjøpe
på Joker Iveland.

Kommunal brøyting:

Frivilligsentralen planlegger julefeiring i lokalene for alle som
har lyst og behov. Meld fra på mobil nr 414 82 383

Kontaktinfo:
Tlf: 414 82 383
iveland.fs@gmail.com

Sosiale spaserturer i Iveland:
Gågruppa:
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved
parkeringsplassen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470

Husstander som ikke er med i brøyteordningen, men ønsker å benytte tjenesten med
kommunal brøyting, må søke elektronisk innen Ruslegruppa: Vi samles hver tirsdag kl. 14.00 ved Åkle / kirken,
1. november («Brøyting av privat vei»).
og går en tur i rolig tempo. Absolutt alle er velkomne!
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467
Prisen er pr. 1. januar
2021 kr. 5.552,- per år
Høstbasar på Iveland bedehus:
per husstand,
uavhengig av
Lenge siden sist, men nå er du velkommen til basar igjen!
strekning.
Vi samles lørdag 20. november kl. 16.00. Mange kransekaker
og andre fine gevinster. Kafè med pølser, brus, kaffe og kake.
Her kunne lag og foreninger informert om ett Informasjon om prosjektene i Mali, Midtøsten og Latvia som
eller annet! Husk å send info på mail eller sms inntektene går til,
til redaktøren!
Du kan kjøpe lodd allerede nå - Vipps til Iveland Bedehus
fub@iveland.kommune.no - 901 17 842
110066, mrk LODD, kr 10 pr lodd.
Mer informasjon på facebook og plakater når det nærmer seg.

Iveland folkebibliotek:
Biblioteket er tilgjengelig kl. 09.00-20.00
(18.00). Betjent åpningstid tirsdager 12.0018.00 og torsdag 15.00-18.00.
Har du spørsmål, ring 901 17 842
Benytt gjerne digitale løsninger og bli din egen
biblioteksjef. Vi har tilgang til ca 7000 aviser
og tidsskrifter, og kan skaffe deg nært sagt alt
av lesestoff!
Vi har tidsskrifter, Setesdølen & Vennesla
Tidende, gratis
trådløst nett og
andre tjenester

Bibsok.no

Arr: Norkirken Iveland
Bedehus

Basar på Iveland omsorgssenter:
Lørdag 4. desember kl. 14.00. Det blir fine gevinster både på
bøker og årer. Kransekaker, hjemmebakst og flott håndarbeid for å nevne
noe. Salg av grøt og lapper blir det
også. Velkommen skal du være!
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Politiske møter i november

Kirkelig aktivitet:

* Kommunestyret torsdag 4. nov kl. 18.00
* Formannskapet tirsdag 9. nov kl. 08.30
* Eldreråd torsdag 11. nov kl. 18.00
* Ungdomsråd mandag 15. nov kl. 18.00
* Tjenesteutvalg onsdag 17. nov kl. 18.00
* Formannskapet tirsdag 23. nov kl. 08.30

06.11 kl. 15.00-17.00:
Åpen kirke: En plass for å
finne ro…Vi tenner bålpanna
på utsiden. Velkommen
innom! Hilsen Diakoniutvalget

Saksdokumenter finner
du på våre hjemmesider
ca seks dager før møte.

Program Iveland bedehus:
Faste møteplasser:
* «Broken chains» hver mandag kl. 18.00
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
* KiA (dame og herre) hver tirsdag kl. 18.00
* CR hver onsdag kl. 18.00
* 31.10: Storsamling & søndagskole kl. 11.00
* 04.11: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 08.11: Barnegospel kl. 17.30
* 11.11: Misjonsmøte kl. 19.30
* 14.11: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 18.11: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 20.11: Høstbasar kl. 16.00
* 22.11: Barnegospel kl. 17.30
* 25.11: Misjonsmøte kl. 19.30
* 28.11: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 30.11: Salig Blanding kl. 19.30

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 12. november

NAV veiledningssenter:
… på kommunehuset holder åpent hver torsdag
mellom kl. 12.00-14.00 for «drop-in».
Du kan ta kontakt med NAV for timebestilling på 55
55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe oss på 55 55 33 33, og du
vil bli satt over til vår vakttelefon for bistand.

07.11 kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Fredrik Netland. Vi
minnes de som har gått bort i løpet av det siste året, og
pårørende blir spesielt invitert
Onsdag 10. november kl. 19.00:

Kompefest og årsmøte i kirken:

Vi vil gjerne gjøre litt ekstra stas på deg som bruker av
tid og krefter for å fremme menighetens arbeid på
ulikt vis! Du er derfor spesielt invitert til å være sammen med oss denne kvelden hvor vi dekker langbord i
kirken og hygger oss med god mat.
Det blir kåseri ved Sig Tove Aasen og sang av Inger
Lise Stulien
Kom og vær med å dele fellesskapet og samtidig få litt
orientering om menighetens arbeid. Påmelding til
Adina Skaiaa (tlf. 975 06 190) innen 4. november

Influensavaksine:
Årets influensavaksine er kommet! Vi tilbyr influensavaksine til alle risikogruppene. Det er disse gruppene
som vil bli prioritert først. Du trenger ikke timeavtale
for å sette vaksinen. Alle må vente 20 min etter vaksinering. Vi minner om at det må gå minst en uke
mellom influensavaksine og koronavaksine.
Følgende gruppe inviteres:
- Alle over 65 år
- Lungesyke i alle aldre
- Pasienter med kroniske hjerte-/karsykdommer i alle
aldre
- Pasienter med nedsatt immunforsvar
- Personer med diabetes (type 1 og 2)
- Personer med kronisk nyresvikt, kronisk leversvikt
og kronisk nevrologisk sykdom
- Gravide som er kommet lenger enn 12 uker, eller
som er i første trimester med annen tilleggsrisiko kan
vurderes
- Betydelig overvekt
I tillegg bør følgende grupper vaksineres:
- Helsepersonell som har pasientkontakt
- Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt
med levende griser
Kontaktinformasjon:
Iveland legekontor
tlf 379 61 230
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Ordførerens hjørne:
27. september var jeg så heldig
av å få æren av å bli ny ordfører
i Iveland de neste 2 årene.
Det var samtidig en glede å få
ønske vår ordfører de 10 siste
årene, Gro Anita, lykke til med
sin nye jobb som stortingsrepresentant de neste 4 år! Vi har
grunn til å være stolte over å ha fått en veldig dyktig
politiker fra lille Iveland på Stortinget. Det har bare
skjedd en gang før. Det blir spennende å se hva hun og
resten av Stortinget kan få til!
Som ny ordfører er det mye å sette seg inn i, lære,
lese, nye arbeidsoppgaver og ikke minst treffe nye
folk - både i og utenfor kommunen.
Forrige uke var ordførere og rådmenn i «Region Kristiansand» samlet. Dette er et regionsamarbeid mellom
Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla, Lindesnes og Iveland. Disse kommunene har i stor grad et
felles bo og arbeidsmarked. Vi ønsker å «spille
hverandre gode». Det er spennende å være med å se
mulighetene og påvirke utviklingen i og utenfor
Iveland. Hva som skjer i disse kommunene betyr mye
for oss i Iveland. Det kan være alt fra vei til etablering
av nye arbeidsplasser.

Følg Iveland kommune på:

Vi har ei bygd med mange muligheter og stort potensiale. Både som innbyggere og kommune. I Iveland er
mulighetene mange!
Hilsen Terje

Julegavetips - boksalg:
Det blir stort boksalg
på Iveland i månedsskiftet november /
desember. Da tømmer
vi våre lagre for
bøker og tidsskrifter
(igjen). Følg med på
oppslag.
Transporttjenesten
for funksjonshemmede (TT-kort):
Søknadsfrist 15. nov.
Fylkesutvalget har
vedtatt å se på en ny
ordning, men inntil
videre videreføres den
eksisterende

«Handlekraftige voksne - Trygge barn»
De neste tre årene skal Vennesla og Iveland kommuner satse stort på kompetanseprosjekt «Handlekraftige voksne – Trygge barn». Det skjer i tett samarbeid med RVTS
Sør (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).
Målet med programmet er å sikre felles verdier, holdninger, kunnskap og handlekraft, og at alle ansatte har en felles faglig plattform i møte med barn og unge.
Når et ungt menneske sliter med vold eller overgrep eller andre utfordringer, hjelper
det ikke å møte voksne som velger å se en annen vei. De må treffe voksne som tør å
reagere og som kan hjelpe. Å møte trygge og gode fagfolk er avgjørende for at mennesker som har det vanskelig skal få den hjelpen de trenger. I skoler, barnehager og
ungdomsmiljøer er det mange individer som strever med ting de helst ikke vil fortelle
om. Da trengs det en felles faglig plattform der voksne med handlekraft og kunnskap
og de riktige holdninger og verdier, gjør det som skal gjøres.
Iveland er en liten kommune, og vi må sammen se alle barn og alle familier slik at vi
kan hjelpe dem på en best mulig måte. til
Det er laget gode hjemmesider for prosjektet som vi anbefaler å se nærmere på.
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider.
Kontaktinfo: Rådgiver Lisa Eiken tlf. 477 59 598
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