Vaktmesterkurs Ivelandshallen:
Tirsdag 30. november kl. 18.30 - gyldig for
2022 og 2023.
Private som ønsker
å leie
Ivelandshallen får
redusert leie ved å
ha gyldig kurs.

Fremtidig skolestruktur:
Høringsfristen er 31. desember. Eventuelle
innspill sendes inn digitalt via våre hjemmesider. Etter planen vil saken sluttbehandles i
kommunestyret torsdag 10. februar.
I desember vil det bli gjennomført en digital
undersøkelse rundt skolestrukturen. Den vil bli
lansert på våre hjemmesider samt facebook.

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!

Vi søker etter sykepleiere:
Annonse ligger ute
på våre hjemmesider.
Søknadsfristen er 31.
januar 2022.
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Åpningstider jul & nyttår 2021:
Iveland legekontor holder stengt i romjula. Siste åpningsdag
før jul blir torsdag 23. desember. Første åpningsdag på
nyåret er mandag 3. januar. Husk å bestill faste medisiner
før ferien.
Servicetorget / kommunehuset holder åpent mellom kl.
10.00-14.00 i romjula. Stengt på julaften og nyttårsaften.
Barnevernsvakta tlf 380 75 400 er tilgjengelig 24/7.
Alarmtelefonen barn og unge; 116111

Vaksinering og smittesporing:
I skrivende stund er det økt smitte i
befolkningen, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi holder
på med tredje vaksinedose.
Det er nå mulig å bestille og hente korona-selvtest på kommunehuset. På ettermiddag / kveld / helg kan testen hentes
ved Iveland omsorgssenter.
Hold deg oppdatert via nasjonale medier samt våre
hjemmesider.

Bygdekino tirsdag 7. desember:

Vi trenger videre tilkallingsvikarer til renhold og
vaskeri ved Iveland omsorgssenter. Ta kontakt
med avdelingsleder Helen Eretveit, 994 74 782,
for mer informasjon om arbeidsoppgavene.
Søk elektronisk via våre hjemmesider.

God jul & Godt nyttår!
Vi ønsker alle våre trofaste lesere en fredfull
julehøytid og et godt nytt år!
Dette er siste utgave av Bygdebrevets foreløpige 35 år lange
levetid, men mot slutten av året
kommer ytterligere informasjon,
og Bygdebrevet lever videre!
Neste bygdebrev er klart i romjula. Info sendes til
fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring på 901 17 842 - senest
søndag 26. desember kl. 22.00
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Tømmekalender desember:
* Grå dunk (restavfall): 9. desember
* Grønn dunk (papir): 15. desember
* Plastsekk (plast):
15. desember
* Brun dunk (matavfall): 9. og 23. desember
* Glass og metall:
23. desember

Skaiå gjenvinningsstasjon
… holder åpent tirsdag 28. desember mellom
kl. 16.00-19.09.

Skjorte- og stakkekurs:
Kurset holdes på Iveland kommunehus og vil
gå over 10 kvelder a 3 timer. Pris for kurs
inkludert materialer vil bli ca kr. 8.000,avhengig av tekstilvalg.
Nærmere informasjon ved å
kontakte Ingeborg Dale på
tlf. 916 43 470. Påmelding
innen 10. januar til
kulturleder Finn Terje
Uberg, tlf 901 17 842

Siste nytt fra Iveland
frivilligsentral:
Julefeiring Frivilligsentralen:

Også i år inviterer vi til julefeiring.
Kunne dette passe for deg eller noen
du kjenner - meld dere på snarest på tlf/sms 414 82 383. Dørene
åpnes kl 17.00 og deilig julemiddag serveres kl 18.00.
Velkommen til en trivelig kveld på "Staua"

Aktivitetsoversikt for desember:

* Strikkekafe torsdag 9. desember kl 18:00 - julegrøt
* Datakafe tirsdag 14. desember kl 18:00
* Nattbingo onsdag 15. desember. Vi kjører dobbel bingo, med
noe godt å spise mellom øktene. Oppstart som vanlig 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 (ikke 22. desember)
Julestengt fra og med 23. desember
til og med 2. januar.
Åpningstider mandag – torsdag kl
09:00 – 15:00

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

Pårørendeskolen:
- kurs for pårørende og venner til personer med demens

Pårørendeskolen er et kurs- og samtaletilbud til deg som har et
familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen
Sosiale spaserturer i Iveland:
med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige
Gågruppa:
forelesninger, filmer og gruppesamtaler får du økt kunnskap om
Fremmøte ved bedehuset mandager kl. 10.00 demens, treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner
og ved parkeringsplassen ved Skaiå barnehage med kompetanse på området.
torsdager kl. 10.00.
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470
Kurset holdes over 4 samlinger fra kl. 17.30 - 20.30 på følgende
Ruslegruppa: Vi samles hver mandag (ny dag) datoer: 25. januar, 1. februar, 8. februar og 15. februar 2022.
kl. 14.00 ved Iveland kirke, og går en tur i
Kurssted: Kulturhuset, Vennesla
rolig tempo. Absolutt alle er velkomne!
Påmelding: Innen 5. januar på tlf. 381 50 960
Info: Ingelin Vidnes tlf. 957 23 467
Informasjon: Vennesla kommune sin hjemmeside.
Her kunne lag og foreninger informert om ett Pårørendeskolen er gratis!
eller annet! Husk å send info på mail eller sms
til redaktøren!
fub@iveland.kommune.no - 901 17 842

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 Vatnestrøm-kalenderen 2022:
biblioteksjef. Vi har
til ca 7000 aviser Den 21. utgaven er nå i salg på de tre butikkene i kommunen
Bibsok.no tilgang
samt kommunehuset. En genial julegave til kr. 100,-.
og tidsskrifter.
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Politiske møter i desember

Kirkelig aktivitet:

* Eldreråd mandag 6. desember kl. 18.00
* Ungdomsråd mandag 6. desember kl. 18.00
* Kommunestyret torsdag 9. desember kl. 18.00
(bl.a. behandling av budsjett). Følg møte direkte via
våre hjemmesider.
Saksdokumenter finner
du på våre hjemmesider
ca seks dager før møte.

05.12: Familiegudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland

Program Iveland bedehus:

19.12: Sang-gudstjeneste i
Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland. Mye sang og
musikk! Iveland hornorkester
deltar og det blir blant annet
solosang av Andrea Landås
(bildet) og duett med Solfrid
G. Amundsen og Kjell Øina

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

24.12: Julegudstjeneste i Iveland kirke kl. 15.30 v/
Fredrik Netland

* 30.11: Salig Blanding kl. 19.30
* 02.12: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 06.12: Barnegospel kl. 17.30
* 09.12: Misjonsmøte kl. 19.30
* 12.12: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 16.12: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 20.12: Barnegospel kl. 17.30
* 24.12: Gudstjeneste kl. 14.30 v/Kjetil Viland.
Barnegospel deltar.
* 26.12: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00

Kirkevergen minner om at løse gjenstander må fjernes
fra gravene når snø og vinteren kommer.. Lykter må
sees etter så de ikke snør ned og fjernes når de ikke er
i bruk

Juletrefest søndag 2. januar kl. 15.00

Fredagsklubben i Ivelandshallen
fredag 10. desember

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.

25.12: Høytidsgudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland

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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Ung Kultur Møtes (UKM):
Ung Kultur Møtes (UKM): Vi inviterer
til stor barne– og ungdomsfest i samarbeid med Vennesla kommune på kulturhuset i Vennesla lørdag 12. februar.
Det blir sceneshow (dans, musikk, litteratur, teater m.m.)
og kunstutstilling - men vi trenger DERE som er mellom
10-20 år til å stille opp! Vi lover topp forhold og god
stemning for alle som blir med. Påmelding via ukm.no.
Informasjon: Kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842

Ordførerens hjørne:
Julegavetips - boksalg:
Velkommen til boksalg på Iveland kommunehus.
Stikk gjerne innom:
Mandag 6. desember kl. 12.00-18.00
Tirsdag 7. desember kl. 09.00-16.00
Onsdag 8. desember kl. 09.00-16.00
Vi tømmer bibliotekets lagre for bøker og tidsskrifter. En bærepose kr. 100,-. Vipps eller kontant.

Følg Iveland kommune på:

I skrivende stund er nattefrosten
kommet og hvitt rim dekker store
deler av landskapet denne morgenen. Det nærmer seg jul og adventstiden er like rundt hjørnet.
Mye skal planlegges og ordnes på
mange områder, før vi endelig kan
ta en velfortjent pause i jula.
I høst har det vært jobbet mye med skolestrukturen i
Iveland. Politikerne har bedt administrasjonen se på
hvordan vi skal drive skolene de neste årene. Vi har hatt
to informasjonsmøter om dette. Saken er nå ute til
høring og muligheten for å komme med innspill. Har du
innspill bør du bruke muligheten! Høringsfristen er 31
desember. Endelig vedtak blir tatt 10/2-22.
Vi holder også på med budsjett for 2022 i disse dager.
Her har vi hatt gode diskusjoner og fått mange gode
innspill til politikerne for hva som bør prioriteres.
Det ligger nå en innstilling fra formannskapet på
Iveland kommunes nettside. Budsjettet for 2022 blir
vedtatt i Kommunestyret 9 desember.
Ønsker dere alle ei god adventstid og ei fin julefeiring!
Hilsen Terje
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